
68 συμβουλζς που κανείς δεν ηιτθσε να ακοφσει 

Του Κζβιν Κζλι 

Είναι τα γενζκλιά μου. Είμαι εξιντα οκτϊ. Λζω να κάτςω ςτθν κουνιςτι καρζκλα και να μεταδϊςω 

λίγθ γνϊςθ ςε εςάσ τουσ «νζουσ». Ορίςτε λοιπόν εξιντα οκτϊ ςυμβουλζσ που κανείσ δεν μου 

ηιτθςε και τισ οποίεσ ςασ προςφζρω ωσ δϊρο γενεκλίων μου.  

 

 Μάκε πϊσ να μακαίνεισ από αυτοφσ με τουσ οποίουσ διαφωνείσ, ακόμθ και αυτοφσ που ςε 

προςβάλλουν. Δεσ αν μπορείσ να ανακαλφψεισ κάποια αλικεια ςτα λεγόμενά τουσ. 

 

 Το να είςαι ενκουςιϊδθσ ςου δίνει εικοςιπζντε μονάδεσ IQ επιπλζον.  

 

 Ράντα να ηθτάσ μια καταλθκτικι θμερομθνία. H καταλθκτικι θμερομθνία ςε βοθκά να 

ξεφορτϊνεςαι τον πλεοναςμό και το ςυνθκιςμζνο. Σε εμποδίηει από το να προςπακείσ να το 

κάνεισ «τζλειο», οπότε αρκείςαι ςτο να το κάνεισ «διαφορετικό». Το διαφορετικό είναι 

καλφτερο. 

 

 Μθν φοβάςαι να κάνεισ μια ερϊτθςθ που ακοφγεται θλίκια γιατί ςτισ ενενιντα εννζα τοισ 

εκατό των περιπτϊςεων όλοι οι υπόλοιποι διερωτϊνται για το ίδιο πράγμα απλά ντρζπονται να 

ρωτιςουν. 

 

 Το να ακοφσ είναι υπερδφναμθ. Επζμεινε να ρωτάσ «ζχεισ να μου πεισ κάτι ακόμθ;» μζχρι να 

μθν ζχει να ςου πει τίποτε άλλο.  

 

 Ζνασ ετιςιοσ ςτόχοσ που αξίηει τον κόπο είναι το να μάκεισ τόςα πράγματα πάνω ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο κζμα που να ςε κάνει να απορείσ με το πόςο αςτοιχείωτοσ ιςουν ςε αυτό το 

κζμα ζνα χρόνο πριν. 

 

 Η ευγνωμοςφνθ ξεκλειδϊνει όλεσ τισ άλλεσ αρετζσ και είναι κάτι ςτο οποίο αξίηει να 

βελτιϊνεται κανείσ.  

 

 Το να προςκαλείσ κάποιον για φαγθτό δεν αποτυγχάνει ποτζ και είναι ςχετικά εφκολο. 

Ιςχυροποιεί τισ παλιζσ φιλίεσ και βοθκάει τθν ανάπτυξθ νζων. 

 

 Οι κόλλεσ γενικισ χριςθσ δεν είναι να τισ εμπιςτεφεςαι. 

 

 Το να διαβάηεισ ςυχνά ςτα παιδιά ςου ςασ βοθκά να δεκείτε και αναπτφςςει τθ φανταςία τουσ. 

 

 Μθ χρθςιμοποιείσ πιςτωτικζσ κάρτεσ χωρίσ να ζχεισ το χρθματικό αντίκριςμα ςτο λογαριαςμό 

ςου. Η μόνθ πίςτωςθ ι δάνειο που ζχει κάποιο νόθμα είναι για αγορζσ πραγμάτων των οποίων 

θ αξία δεν κα ελαττωκεί ςθμαντικά μζςα ςτο χρόνο όπωσ πχ ζνα ςπίτι. Η αξία των 

περιςςότερων πραγμάτων που αγοράηουμε αρχίηει να πζφτει δραματικά τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ. 

Μθ χρεϊνεςαι για βλακείεσ.  



 

 Οι επαγγελματίεσ είναι και αυτοί κάτι εραςιτζχνεσ που ξζρουν πϊσ να αναςυγκροτοφνται με 

κομψό τρόπο όταν τα ζχουν κάνει κάλαςςα. 

 

 Οι απίκανοι ιςχυριςμοί κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από απίκανεσ αποδείξεισ προκειμζνου 

να τουσ πάρουμε ςτα ςοβαρά.  

 

 Μθν είςαι ο ζξυπνοσ τθσ παρζασ. Κάνε παρζα και μάκαινε δίπλα ςε ανκρϊπουσ που είναι πιο 

ζξυπνοι από εςζνα. Ή ακόμα καλφτερα, βρεσ ζξυπνουσ ανκρϊπουσ που διαφωνοφν μαηί ςου. 

 

 Στισ ςυηθτιςεισ εφάρμοςε τον κανόνα των τριϊν. Για να φτάςεισ ςτθν αλθκινι αιτία, ηιτα από 

το ςυνομιλθτι ςου να πάει ακόμθ πιο βακειά ςε αυτό που ςου είπε μόλισ. Μετά πάλι και μετά 

πάλι. Η τρίτθ του απάντθςθ κα είναι πιο κοντά ςτθν αλικεια.  

 

 Μθν είςαι ο καλφτεροσ. Να είςαι ο μοναδικόσ. 

 

 Πλοι ντρζπονται. Πλοι περιμζνουν από εςζνα να τουσ ςυςτθκείσ, να τουσ ςτείλεισ email, να 

τουσ ηθτιςεισ να βγείτε ραντεβοφ. Ε λοιπόν, άντε.  

 

 Πταν κάποιοσ ςε απορρίπτει μθ το παίρνεισ προςωπικά . Να υποκζτεισ ότι είναι όπωσ και εςφ, 

πολυάςχολοσ, απαςχολθμζνοσ, αφθρθμζνοσ. Δοκίμαςε πάλι ςε λίγο. Είναι απίςτευτο το πόςο 

ςυχνά ανταποκρίνονται οι άνκρωποι ςε αυτζσ τισ δεφτερεσ απόπειρεσ.  

 

 Ο ςκοπόσ μιασ ςυνικειασ είναι να αφαιρζςει από μια οποιαδιποτε ενζργεια τθν διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ με τον εαυτό ςου. Δεν χρειάηεται να δαπανάσ ενζργεια για να αποφαςίςεισ 

αν κα το κάνεισ ι όχι. Απλϊσ το κάνεισ. Οι καλζσ ςυνικειεσ μπορεί να κυμαίνονται από το να 

λεσ τθν αλικεια μζχρι το να πλζνεισ τα δόντια ςου.  

 

 Η προκυμία είναι γνϊριςμα του ςεβαςμοφ. 

 

 Πταν είςαι μικρόσ, πζραςε τουλάχιςτον ζξι μινεσ με ζνα χρόνο όςο πιο φτωχικά ςε παίρνει, 

ξοδεφοντασ όςο το δυνατόν λιγότερα, αποκτϊντασ  μόνο απαραίτθτα αντικείμενα, τρϊγοντασ 

όςο χρειάηεςαι, ηϊντασ ςε ελάχιςτα τετραγωνικά. Ζτςι κα ζχεισ μια εικόνα του με τι μπορεί να 

μοιάηει θ «χειρότερθ» φάςθ τθσ ηωισ ςου. Αν το κάνεισ, κάκε φορά ςτο μζλλον που κα 

ριςκάρεισ κάτι δεν κα φοβάςαι το χειρότερο. 

 

 Άκουςε με. Δεν υπάρχουν «Αυτοί». 

 

 Πςο περιςςότερο ενδιαφζρεςαι για τουσ άλλουσ, τόςο περιςςότερο ενδιαφζρονται και εκείνοι 

για ςζνα. Αν κεσ να είςαι ενδιαφζρων, να ενδιαφζρεςαι.  

 

 Γίνε όςο πιο γενναιόδωροσ μπορείσ. Κανείσ ςτο νεκροκρζβατό του δεν μετάνιωςε που ζδωςε 

πολλά.  

 



 Για να κάνεισ κάτι καλά απλϊσ κάντο. Για να κάνεισ κάτι ςπουδαία, κάντο και μετά ξανά κάντο 

και μετά ξανά κάντο. Το μυςτικό τθσ δθμιουργίασ του άριςτου βρίςκεται ςτο να το 

ξαναφτιάχνεισ. 

 

 «Μθν κάνεισ ςτουσ άλλουσ αυτό που δεν κζλεισ να ςου κάνουν εκείνοι». Αυτόσ είναι ο 

κεμελιϊδθσ κανόνασ κάκε αρετισ. 

 

 Πταν ψάχνεισ για κάτι ςτο ςπίτι ςου και κάποτε επιτζλουσ το βρίςκεισ μθ το βάηεισ ςτθ κζςθ 

του. Βάλτο εκεί που το ζψαχνεσ ςτθν αρχι. 

 

 Η αποταμίευςθ και θ επζνδυςθ είναι καλζσ ςυνικειεσ. Η επζνδυςθ μικρϊν ποςϊν τακτικά 

χωρίσ προςδοκίεσ είναι ζνασ από τουσ δρόμουσ προσ τον πλοφτο. 

 

 Το να κάνεισ λάκθ είναι ανκρϊπινο. Το να τα παραδζχεςαι είναι κεϊκό. Τίποτα δεν δίνει 

μεγαλφτερθ αξία ςε ζναν άνκρωπο από το να αναλαμβάνει τισ ευκφνεσ του και να προςπακεί 

να διορκϊςει τισ ςυνζπειεσ των πράξεϊν του. Αν τα κάνεισ μαντάρα, μάηεψζ τα. Θα εκπλαγείσ 

με το πόςο μεγάλθ δφναμθ είναι θ ανάλθψθ ευκυνϊν.  

 

 Μθ μπλζκεισ ποτζ ςε πόλεμο που ςυμβαίνει ςτθν Αςία.  

 

 Μπορείσ να αφοςιωκείσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των πελατϊν ςου/ του κοινοφ ςου ι 

μπορείσ να αφοςιωκείσ ςτο να νικιςεισ τον ανταγωνιςμό ςου. Και τα δυο δουλεφουν αλλά από 

τα δφο το πρϊτο κα ςε πάει πολφ πιο μακριά.  

 

 Να είςαι παρϊν. Να είςαι πάντα παρϊν. Κάποιοσ που τα κατάφερε είχε πει πωσ το ενενιντα 

εννιά τοισ εκατό τθσ επιτυχίασ είναι απλά το να είςαι παρϊν.  

 

 Ξεχϊριςε τθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ από αυτι τθσ βελτίωςθσ. Δεν μπορείσ να γράφεισ και 

να διορκϊνεισ, να πλάκεισ και να γυαλίηεισ ι να φτιάχνεισ και να αναλφεισ τθν ίδια ςτιγμι. Αν 

το κάνεισ, ο επιμελθτισ μπλοκάρει το δθμιουργό. Πταν εφευρίςκεισ, μθν επιλζγεισ. Πταν 

ςχεδιάηεισ, μθν μελετάσ. Πταν είςαι ςτθ πρϊτθ γραφι μθν κριτικάρεισ. Στθν αρχι ο δθμιουργόσ 

νουσ πρζπει να είναι απελευκερωμζνοσ από οποιαδιποτε κρίςθ.  

 

 Αν δεν αποτυγχάνεισ πότε-πότε θ εναςχόλθςι ςου είναι επιφανειακι.  

 

 Λοιπόν θ πιο αντιδιαιςκθτικι αλικεια είναι πωσ όςο περιςςότερο δίνεισ ςτουσ άλλουσ, τόςο 

περιςςότερο λαμβάνεισ. Αν το ςυλλάβεισ αυτό κα αρχίςεισ να γίνεςαι ςοφόσ.  

 

 Οι φίλοι είναι καλφτεροι από το χριμα. Σχεδόν οτιδιποτε κάνει το χριμα, οι φίλοι το κάνουν 

καλφτερα. Σφγκρινε για παράδειγμα ζναν φίλο που ζχει βάρκα από μια βάρκα. 

 

 Αλικεια είναι: Είναι εξαιρετικά δφςκολο να κοροϊδζψεισ ζναν ζντιμο άνκρωπο.  

 



 Πταν κάτι ζχει χακεί, ενενιντα πζντε τοισ εκατό των περιπτϊςεων είναι κρυμμζνο εξαιρετικά 

κοντά ςτο ςθμείο που το είδεσ για τελευταία φορά. Ψάξε παντοφ μζςα ςε αυτιν εμβζλεια και 

κα το βρεισ.  

 

 Είςαι οι πράξεισ ςου όχι τα λόγια ςου, οι πεποικιςεισ ςου, θ ψιφοσ ςου αλλά αυτό ςτο οποίο 

δαπανάσ το χρόνο ςου ςτα αλικεια.  

 

 Αν ζχεισ ξεχάςει τον φορτιςτι ι το καλϊδιό ςου, τςζκαρε και κα δεισ πωσ τισ περιςςότερεσ 

φορζσ το ξενοδοχείο ζχει ζνα ςυρτάρι γεμάτο φορτιςτζσ και καλϊδια που ζχουν ξεχάςει οι 

προθγοφμενοι ανάμεςα ςτα οποία το πικανότερο είναι να βρίςκεται και αυτό που ςου κάνει. 

Τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε αφινουν και να το κρατιςεισ.  

 

 Το μίςοσ είναι μια κατάρα που δεν πζφτει πάνω ςε αυτόν που μιςείται. Δθλθτθριάηει αυτόν 

που μιςεί. Διϊξε το μίςοσ ςαν να ιταν δθλθτιριο.  

 

 Δεν υπάρχει όριο ςτο «καλφτερο». Το ταλζντο είναι μοιραςμζνο άδικα αλλά δεν υπάρχει όριο 

ςτο πόςο μπορείσ να βελτιωκείσ.  

 

 Ρροετοιμάςου: Πταν ζχεισ ολοκλθρϊςει το ενενιντα τοισ εκατό ενόσ μεγάλου ζργου (ενόσ 

ςπιτιοφ, μιασ ταινίασ, ενόσ γεγονότοσ, μιασ εφαρμογισ), το ςφνολο τον άπειρων λεπτομερειϊν 

που μζνουν για να το τελειϊςεισ είναι άλλο ζνα ενενιντα τοισ εκατό. 

 

 Πταν πεκαίνεισ δεν παίρνεισ εντελϊσ τίποτα μαηί ςου εκτόσ από τθ φιμθ ςου.  

 

 Ρριν γεράςεισ, πιγαινε ςε όςεσ περιςςότερεσ κθδείεσ αντζχεισ και άκου. Κανείσ δεν μιλάει για 

τα κατορκϊματα του εκλιπόντα. Το μόνο που κυμοφνται οι άνκρωποι είναι το πόςο καλόσ 

άνκρωποσ ιταν όςο τα προςπακοφςε. 

 

 Για κάκε φράγκο που χαλάσ για να αγοράςεισ κάτι υλικό, να είςαι ζτοιμοσ να πλθρϊςεισ άλλο 

ζνα για τθν επιςκευι, τθν ςυντιρθςθ ι το πζταμά του όταν ξεφτίςει.  

 

 Κάκε τι πραγματικό ξεκινά με τθ φανταςίωςθ του τι κα μποροφςε να είναι. Η φανταςία λοιπόν 

είναι θ πιο ικανι δφναμθ που υπάρχει και μια ικανότθτα ςτθν οποία αξίηει να βελτιωκείσ. Είναι 

ίςωσ θ μόνθ ικανότθτα που ωφελείται από τθν αδιαφορία ςε ό,τι είναι ιδθ γνωςτό. 

 

 Πταν χτυπά θ κρίςθ και θ καταςτροφι, μθν τισ χαραμίςεισ. Χωρίσ προβλιματα δεν υπάρχει 

πρόοδοσ. 

 

 Πταν πασ διακοπζσ ξεκίνα από το πιο απομακρυςμζνο και εξωτικό μζροσ που μπορείσ να 

επιςκεφτείσ. Ζτςι κα μεγιςτοποιιςεισ το ςοκ τθσ αποξζνωςθσ και του νζου και αργότερα κα 

μεγιςτοποιιςεισ τθν ηεςταςιά τθσ οικειότθτασ που κα ςου προςφζρει ζνασ γνϊριμοσ 

προοριςμόσ ι θ επιςτροφι ςτο ςπίτι. 

 



 Πταν ςε προςκαλοφν να κάνεισ κάτι ςτο μζλλον, ρϊτα τον εαυτό ςου: «κα το δεχόμουν αν 

ζπρεπε να το κάνω αφριο;» Οι περιςςότερεσ υποςχζςεισ δεν περνοφν αυτό το φιλτράριςμα. 

 

 Μθν γράψεισ τίποτα για κάποιον ςε ζνα email που δεν κα μποροφςεσ να του το πεισ από κοντά, 

γιατί κάποια ςτιγμι κα το διαβάςει.  

 

 Αν είςαι απελπιςμζνοσ να βρεισ δουλειά, είςαι ζνα ακόμθ πρόβλθμα ενόσ πικανοφ εργοδότθ. 

Αν μπορείσ να λφςεισ πολλά από τα προβλιματα ενόσ εργοδότθ, προςλαμβάνεςαι. Για να 

προςλθφκείσ, ςκζψου ςαν εργοδότθσ.  

 

 Τζχνθ είναι αυτό που αφινεισ εκτόσ.  

 

 Η απόκτθςθ πραγμάτων ςπανίωσ ςου αποφζρει ουςιαςτικι ικανοποίθςθ. Η απόκτθςθ 

εμπειριϊν ςου αποφζρει.  

 

 Στθ ζρευνα ιςχφει ο νόμοσ των επτά. Μπορείσ να βρεισ τα πάντα αν είςαι διατεκειμζνοσ να 

ψάξεισ ςε επτά επίπεδα. Αν θ πρϊτθ πθγι δεν γνωρίηει, πιγαινε ςτθν επόμενθ, αν όχι ςτθν 

επόμενθ και οφτω κάκε εξισ. Συνικωσ μζχρι τθν ζβδομθ πθγι βρίςκεισ τα πάντα. 

 

 Ρϊσ να ηθτάσ ςυγνϊμθ: Γριγορα, ςυγκεκριμζνα, ειλικρινά.  

 

 Ροτζ μθν απαντάσ ςε μια ζκκλθςθ ι μια πρόταςθ από το τθλζφωνο. Η αίςκθςθ του επείγοντοσ 

είναι μια παραπλάνθςθ.  

 

 Πταν κάποιοσ ςου φζρεται άςχθμα, ανάγωγα, προςβλθτικά ι με μίςοσ, αντιμετϊπιςζ τον ςαν 

να ζχει κάποια αςκζνεια. Με αυτόν τον τρόπο κα ςου είναι ευκολότερο να νιϊςεισ κατανόθςθ 

απζναντί του και να μετριάςεισ το φφοσ τθσ επίκεςθσ.  

 

 Η οργάνωςθ δθμιουργεί χϊρο για ό,τι αξίηει.  

 

 Δεν κζλεισ να γίνεισ διάςθμοσ. Διάβαςε τθ βιογραφία οποιουδιποτε διάςθμου και κα 

καταλάβεισ. 

 

 Η εμπειρία είναι υπερεκτιμθμζνθ. Πταν προςλαμβάνεισ, πρόςλαβε ανκρϊπουσ με ικανότθτεσ 

που κζλουν να αποκτιςουν κι άλλεσ. Τα πιο απίκανα πράγματα πραγματοποιοφνται από 

ανκρϊπουσ που τα επιχειροφν για πρϊτθ φορά. 

 

 Διακοπζσ + καταςτροφι = περιπζτεια 

 

 Αγορά εργαλείων: Αρχικά αγόραςε ό,τι φτθνότερο βρεισ. Αντικατάςτθςε τα εργαλεία που 

χρθςιμοποιείσ ςυχνά με καλφτερα. Αν χρθςιμοποιείσ κάποιο εργαλείο ςυνζχεια, αγόραςε το 

καλφτερο που μπορείσ.  

 



 Μάκε να παίρνεισ ζναν εικοςάλεπτο υπνάκο χωρίσ να ντρζπεςαι. 

 

 Το να προςπακείσ να είςαι ευτυχισ χωρίσ να ξζρεισ τι ςου αρζςει προκαλεί παράλυςθ. 

Δοκίμαςε κάτι άλλο: Μάκε να κάνεισ κάτι, οτιδιποτε. Ρροςπακϊντασ να κάνεισ κάτι, ζρχεςαι ςε 

επαφι με άλλα πράγματα και μετά κι άλλα και τελικά ανάμεςα ςε όλα αυτά βρίςκεται αυτό 

που ςε κάνει χαροφμενο.  

 

 Ριςτεφω πωσ ςε εκατό χρόνια από τϊρα οι περιςςότερεσ παραδοχζσ που δζχομαι ωσ αλθκείσ 

ςιμερα, κα αποδειχκοφν ψευδείσ. Κςωσ και εντελϊσ ψευδείσ ι αντίκετεσ από τθν 

πραγματικότθτα. Σφμφωνα με αυτι τθν παραδοχι, προςπακϊ να διακρίνω ςε τι ζχω δίκιο και 

ςε τι άδικο.  

 

 Μακροπρόκεςμα το μζλλον διαμορφϊνεται από τουσ αιςιόδοξουσ. Το να είςαι αιςιόδοξοσ δεν 

ςθμαίνει να αγνοείσ τα τόςα προβλιματα που προκαλοφμε αλλά να πιςτεφεισ πωσ κα 

αναπτφςςουμε τθν ικανότθτά μασ να λφνουμε προβλιματα.  

 

 ΟΚ λοιπόν ασ ποφμε πωσ το ςφμπαν ςυνωμοτεί υπζρ ςου. Βοικα το και εςφ αποδεχόμενοσ τθν 

καλοςφνθ του. 
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