
12

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Κόλπα για να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς

Ένα από τα παλιότερα και καλύτερα μέχρι σήμερα νοητικά τεχνά-
σματα χρησιμοποιεί την αλλαγή της οπτικής γωνίας για να διαφο-
ροποιήσει την αντίληψή μας για μια κατάσταση. Η παραβολή του 
άσωτου υιού επαναπροσεγγίζει την κοινή δικαιοσύνη ως άνευ όρων 
αγάπη, και τα παραμύθια ή οι επιστημονικές ανακαλύψεις συχνά 
επαναφέρουν οικογενειακά ή κοινωνικά μοτίβα με τρόπο που να 
επιτρέπεται η υπέρβασή τους (διπλανή σελίδα, πρώτη σειρά). Το 
χιούμορ βασίζεται θεμελιωδώς στην αλλαγή πλαισίου, η σάτιρα 
στην υπερβολή, στη χρήση τροποποιημένου περιεχομένου (διπλανή 
σελίδα, μεσαία σειρά) και στα αντιπαραδείγματα (διπλανή σελίδα, 
κάτω σειρά) για να γελοιοποιήσει τον στόχο. Οι πωλητές χρησιμο-
ποιούν το τέχνασμα αυτό λέγοντας «φαντάσου ότι το φοράς και όλα 
τα βλέμματα είναι πάνω σου!», συνδέοντας τα ρούχα με τον φθόνο, 
ή κάνοντας ερωτήσεις που οδηγούν σε συγκεκριμένες απαντήσεις. 
Ο Καίσαρας αλλάζει πλαίσια ώσπου να βρεθεί σ’ εκείνο όπου η 
πολιτική του μοιάζει καλή και δίκαιη. 

Πολλά μυαλά μαζί είναι καλύτερα από ένα, και πολλές οπτικές 
γωνίες προσφέρουν διαύγεια σε σύνθετα σχέδια. Τα νευρολογικά 
επίπεδα του Ντιλτ είναι έξι σύγχρονες οπτικές γωνίες χρήσιμες για 
να αποκτήσουμε πλήρη κατανόηση του συστήματος: Σκοπός (για-
τί), ταυτότητα (τι), πεποιθήσεις (υπόθεση), δυνατότητες (ικανότη-
τα), συμπεριφορά (πώς) και περιβάλλον (πού/πότε). Με τα μοντέ-
λα (καπέλα) σκέψης του Έντουαρντ ντε Μπόνο (κάτω), μια ομάδα 
εναλλάσσει ρόλους (δεδομένα και μεγέθη, ενστικτώδης αντίδραση, 
κριτική, αισιοδοξία, δημιουργία, εποπτεία) καλύπτοντας διαφορετι-
κές οπτικές, ενώ αποφεύγει τις αντικρουόμενες δυναμικές: Ο συν-
δυασμός δημιουργικότητας και κριτικού πνεύματος σκοτώνει τις 
καλές ιδέες στη γέννησή τους. Καλύτερα να δοκιμάσεις κάποιον 
άλλο συνδυασμό!
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Επάνω: Μετά από τετραήμερη περιήγηση, 
 ο κος Μονγκολφιέ αγχώνεται καθώς δεν μπο-

ρεί να ξεχωρίσει το δέντρο από το δάσος.

Επάνω: Κάνοντας τη βόλτα του με το 
 αερόστατο του αδερφού του αναθαρρεί, 

καθώς ξαφνικά όλα ξεκαθαρίζουν.

Επάνω: Ο Μπέρτι είναι τόσο 
 τρομοκρατημένος, επειδή η άσπιλη 

 πισίνα του λερώθηκε από ένα ζουζούνι, 
 ώστε δεν μπορεί ν’ αγγίξει το νερό.

Επάνω: Ο Λόρενς, έρποντας  
στην άμμο, είναι τόσο διψασμένος που 

 θα έπινε και βρομόνερα.

Επάνω: «Όλοι οι σκύλοι είναι ανεξέλεγκτοι 
φαταούλες», αναφωνεί η πριγκίπισσα Γκόνε-

ριλ ανεμίζοντας έντρομη τα χέρια. 

Επάνω: Ο πρίγκιπας Χένρι επιδεικνύει πλήρη 
αυτοέλεγχο, το ίδιο κι ο σκύλος του, διαψεύ-
δοντας τους ισχυρισμούς της πριγκίπισσας.
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ΜΝΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ
Μάθε πώς να μαθαίνεις

Ένα από τα χρησιμότερα κόλπα είναι η εκμάθηση της τέχνης της 
μνήμης. Αιώνες τώρα, οι επαγγελματίες της μνήμης σε όλο τον κό-
σμο χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς νοητικές διατάξεις. Πώς δου-
λεύουν; Μέσω της οπτικοποίησης και της υπερβολής. 

Για παράδειγμα, ένα πολύ διαδεδομένο τέχνασμα είναι να φα-
νταστείς ή να επινοήσεις ένα μεγάλο, οικείο σπίτι (ή αναγεννησιακό 
θέατρο) και να επιλέξεις μια σταθερή διαδρομή για να περιδιαβαί-
νεις τα δωμάτια. Κάνε τη βόλτα μυρίζοντας κάθε δωμάτιο, παρα-
τηρώντας τα έπιπλα, τα περβάζια κ.λπ. Βάλε τώρα αναμνηστικά 
αντικείμενα σε κάθε δωμάτιο, ένα αεροπλάνο (εισιτήρια), ένα λευ-
κό ρυάκι (γάλα). Κάνε τα αντικείμενα εξωπραγματικά, μεγέθυνέ τα, 
βάψε τα μπλε, φαντάσου τα αιμόφυρτα, βάλε τα να εκρήγνυνται ή 
να βράζουν (βλ. διπλανή σελίδα, πάνω σειρά).

Ένα ωραίο παιχνίδι μνήμης για τέσσερις ή περισσότερους παί-
κτες σ’ ένα αυτοκίνητο είναι εκείνο όπου καθένας λέει, «Στις δι-
ακοπές φέτος έβαλα στη βαλίτσα μου…», κι έπειτα απαγγέλει τη 
μέχρι τότε λίστα, προσθέτοντας άλλο ένα αντικείμενο, όπως «κά-
ποιο είδος κόλλας», «έναν βάτραχο», οτιδήποτε. Για να κερδίσεις 
το παιχνίδι, χρησιμοποίησε το ακόλουθο κόλπο (διπλανή σελίδα, 
μέσο). Δες κάθε αντικείμενο να μπλέκεται κατά κάποιον τρόπο με 
το επόμενο, λερώνοντάς το ή αγκαλιάζοντάς το.

Για να απομνημονεύσεις αριθμούς ή τραπουλόχαρτα, θα χρεια-
στείς έναν πίνακα (διπλανή σελίδα, κάτω) που μετατρέπει αριθμούς 
σε γράμματα, τα οποία συσχετίζονται με αντικείμενα που αρχίζουν 
από τα αντίστοιχα γράμματα. Στη συνέχεια χρησιμοποιείς το προη-
γούμενο σύστημα.

Η δυσλεξία προκαλείται ορισμένες φορές όταν διδάσκουμε τα 
παιδιά να διαβάζουν μετακινώντας το δάχτυλο κάτω από τις λέξεις, 
συνήθεια που καταλήγει σε μετακινούμενες λέξεις (κάτω αριστερά). 
Καλύτερα να δείχνουμε κάθε λέξη ξεχωριστά (κάτω δεξιά).
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Επάνω: Ένα μνημονικό σπίτι με αντικείμενα για ψώνια. Ξεκινώντας από τη βιβλιοθήκη, 
ένα τεράστιο σπασμένο μπουκάλι από το οποίο χύνεται το περιεχόμενό του (σου θυμίζει 

να αγοράσεις κρασί). Ένα μεγάλο ψάρι σπαρταράει στο χολ (αγόρασε τροφή για το χρυσό-
ψαρο). Ένας φτερωτός φάκελος ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες (πάρε φακέλους). Στον χώρο 

του γραφείου, ένας πίνακας έχει πέσει στο πάτωμα και λιώνει (πήγαινε στον κορνιζά). 
Κάνε τα μνημονικά αντικείμενα ζωντανά και σουρεαλιστικά. Τώρα στρέψε αλλού το 

βλέμμα και έλεγξε αν θυμάσαι και τα τέσσερα αντικείμενα!

Επάνω: Μια αλυσίδα μνήμης για δώδεκα αντικείμενα. Κολλώδης ουσία, φλιτζάνι, 
 μαχαίρι, παπούτσι, αρακάς, βιβλίο, μελάνι, φτερό, βάτραχος, ρακέτα του τένις, χορ-
δή, σφυρί. Ξεκίνα από τα αριστερά και πρόσθεσε διαδοχικά ένα ένα τα αντικείμενα. 

Φαντάσου ότι το φλιτζάνι χύνει την κολλώδη ουσία, το μαχαίρι βγαίνει από τον πάτο του 
παπουτσιού, το μελάνι χύνεται στο πόδι του βατράχου. Όσο περισσότερο μπλέκονται τα 
αντικείμενα, όσο εντονότερα ή σοκαριστικά συνδέονται μεταξύ τους, τόσο ευκολότερα 

θα θυμάσαι την αλυσίδα. Με λίγη εξάσκηση, μπορείς να φτάσεις να θυμάσαι με 
 ευκολία ως και εκατό αντικείμενα στη σωστή σειρά.

Επάνω: Αριθμητικός κώδικας. Χρησιμοποίησε λέξεις που αρχίζουν με αυτά τα γράμματα 
 για να θυμάσαι μεγάλους αριθμούς ή φτιάξε το δικό σου κλειδί. Για να δουλέψει το σύστημα, 

θα πρέπει να θυμάσαι πολύ καλά την αντιστοίχιση.

0 = C ή D
1 = L, J, ή W
2= T
3 = M
4 = R, P

5 = F ή V
6 = S
7 = Y, G
8 = B, H, K
9 = N

π.χ., 3861 = Mud (λάσπη πάνω σε) Ballgown 
(φόρεμα χορού κομμένο με) Scissors (ψαλίδι 
στερεωμένο σε) Lamp (λάμπα)

Ή χρησιμοποίησε διπλά, δηλ. 3861 = 38 61 = 
MiKe SaiL = ένα μικρόφωνο ζωγραφισμένο σε 
πανί πλοίου
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κόλπα για να κατεβάσεις ιδέες

Η δημιουργία είναι μυστήριο αγαθό. Τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι 
επικαλούνταν τις Μούσες για να εμπνευστούν. Οι διανοητές κατέβα-
ζαν ιδέες βηματίζοντας πάνω κάτω και λέγοντας δυνατά τις σκέψεις 
τους σ’ έναν υπηρέτη. Ο Κάρολος Ντίκενς έκανε μακρινούς περιπά-
τους με γρήγορο βήμα. Και η χαλάρωση βοηθάει. Είναι γνωστό ότι ο 
Αρχιμήδης ανακάλυψε τον νόμο της άνωσης μέσα στην μπανιέρα του.

Οι τυχαίες αλλαγές της διάθεσης όπως το γέλιο, η μουσική, η 
συζήτηση ή ο χορός μπορούν, επίσης, να ενεργοποιήσουν πρωτότυ-
πες ιδέες. Εξερεύνησε ένα μονοπάτι, ανέβα σ’ έναν λόφο, πιες ένα 
ποτό με φίλους ή πάρε έναν υπνάκο κάτω από ένα δέντρο. Ο φόβος 
ότι θα κάνεις λάθος καταστρέφει τη δημιουργική σου ελευθερία, γι’ 
αυτό να φέρεσαι σαν παιδί που περπατάει στο χείλος του γκρεμού 
αγνοώντας τον κίνδυνο.

Προσπάθησε να είσαι δημιουργικός στη ζωή σου γενικά. Ρώτα 
τον εαυτό σου τι θέλεις να πετύχεις στη ζωή, τι θα ήθελες να έχεις 
κάνει πριν πεθάνεις, ή για ποιο πράγμα θα ήθελες να σε θυμούνται. 
Καταπιάσου με όσα θεωρείς απαραίτητα για να είσαι απόλυτα ευ-
χαριστημένος και αποφάσισε ποια έχεις σε αφθονία και με ποια θα 
πρέπει να ασχοληθείς περισσότερο. Διερεύνησε τις αξίες σου και 
διερωτήσου αν τις εκφράζεις αρκετά στη δουλειά και στο σπίτι. Φα-
ντάσου τι θα μπορούσε να σκεφτεί ο πιο δημιουργικός σου φίλος.

Ένα άλλο σπουδαίο τέχνασμα για να διευρύνεις τη σκέψη σου 
είναι να αναρωτηθείς: «Κι αν…;». Πολλοί περιορισμοί στη σκέψη 
επιβάλλονται πολιτισμικά ή από εμάς τους ίδιους. Για παράδειγμα, 
ίσως σου αρέσει να κάνεις ποδήλατο αλλά δεν κάνεις συχνά. Ρώτα: 
«Γιατί;» και θα ανακαλύψεις ότι σε κουράζουν οι ανηφόρες. Αλλά, 
«αν δεν ήταν κουραστικό;», «αν δεν υπήρχαν λόφοι;». Η λύση: Με-
τακόμισε σε μια πιο επίπεδη γειτονιά ή επινόησε ένα ενεργειακά 
υποβοηθούμενο ποδήλατο.

Η δημιουργικότητα έρχεται όταν είσαι χαρούμενος, επομένως 
όταν δεν νιώθεις καλά γράψε μια λίστα με δέκα λόγους για τους 
οποίους η ζωή σου είναι υπέροχη.
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Επάνω: Ένα «ξόρκι» απελευθέρωσης χρήσιμο για να ξεφορτώνεσαι διάφορα πράγματα. 
 Το συγκεκριμένο προέρχεται από την Πεντάτευχο (τα πέντε πρώτα βιβλία της 

Εβραϊκής Βίβλου) η οποία περιέχει προσευχές προορισμένες να λύνουν προβολές 
 σε άλλους ανθρώπους. Με το χέρι στην καρδιά και ξεκάθαρες προθέσεις, 

απελευθέρωσε τους άλλους από τις αντιλήψεις σου για εκείνους.

Επάνω: Η τεχνική Ντίσνεϋ. Θέτοντας διαφορετικές όψεις ενός εγχειρήματος (πρόγραμμα, 
δημιουργικότητα, κριτική) σε διαφορετικές θέσεις, επιτρέπεις στην καθεμιά να έχει τον δικό 

της προσωπικό «χώρο σκέψης». Ξεκίνα από έναν ρόλο, δες τι ξέρεις γι’ αυτόν, ονομάτισέ 
τον, έπειτα άλλαξε εντελώς χώρο κ.ο.κ. Η αλλαγή τοποθεσίας αλλά και η αλλαγή ρούχων που 

ταιριάζουν με τον ρόλο μπορεί επίσης να σε βοηθήσουν.

Σε απαλλάσσω από το να 

είσαι διαφορετικός από μένα.

Σε απαλλάσσω από το να 

 μην είσαι όπως εγώ.

Σε απαλλάσσω από την 

απαλλαγή. Σε παρακαλώ να 

με απαλλάξεις από το να είμαι 

διαφορετικός από σένα.

Σε παρακαλώ να με απαλλάξεις 

από το να μην είμαι όπως εσύ.

Σε απαλλάσσω από αυτήν 

την παράκληση.

Είσαι ελεύθερος.

Σε απαλλάσσω από το να είσαι 

όπως εγώ. Σε απαλλάσσω από το 

να μην είσαι όπως εγώ. Σε απαλ-

λάσσω από αυτήν την απαλλαγή.

Σε παρακαλώ να με απαλλάξεις 
από το να είμαι όπως εσύ.

Σε παρακαλώ να με απαλλάξεις 

από το να μην είμαι διαφορετικός 

από σένα. Σε απαλλάσσω από 
αυτήν την παράκληση.Είσαι ελεύθερος.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟΣ
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ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
Τα μυστικά της επιτυχίας

Αν θέλεις να γίνεις καλός σε κάτι, ξεκίνα νέος. Ο Μότσαρτ συνέ-
θετε και εκτελούσε μικρά μουσικά κομμάτια από την ηλικία των 
πέντε. Το να μαθαίνεις από τα λάθη σου βελτιώνει επίσης την από-
δοσή σου – είναι γνωστό ότι ο Έντισον επιχείρησε 10.000 φορές να 
κατασκευάσει έναν λαμπτήρα ώσπου να το πετύχει. Αν δεν μπορείς 
να ξεκινήσεις νέος, η εξάσκηση αναπληρώνει τον χαμένο χρόνο. Η 
ύπαρξη ενός καλού συναγωνιστή μπορεί επίσης να σου δώσει κίνη-
τρο. (Συχνά το μικρότερο παιδί γίνεται καλύτερο από το μεγάλο.) 
Κατά την εξάσκηση, καλό τέχνασμα είναι να θέτεις διαρκώς δυσκο-
λότερους στόχους (διπλανή σελίδα επάνω).

Σε όλες τις πολεμικές τέχνες, στα αθλήματα αλλά και σε θέσεις 
ηγετικές, πίσω από την επιτυχία βρίσκεται ένας γαλήνιος νους. Στην 
αρχαία πολεμική τέχνη τζουτζίτσου, ο πρώτος που κινείται χάνει, 
οπότε και οι δύο αντίπαλοι περιμένουν. Οι επιθετικοί στο μπέιζμπολ 
και στο ποδόσφαιρο πριν χτυπήσουν την μπάλα μένουν ακίνητοι 
και ηρεμούν. Συγκεκριμένες θέσεις ή χειρονομίες (κάτω) βοηθούν 
σ’ αυτήν τη διαδικασία.

Η επιτυχία συνδέεται επίσης με την απλούστευση μιας ενέρ-
γειας, την ανάλυσή της στις βασικές της κινήσεις (διπλανή σελίδα, 
κάτω). Η κορυφαία επίδοση μοιάζει, και τη νιώθεις, να έγινε χωρίς 
κόπο, γι’ αυτό αν κάτι σου φαίνεται επίπονο προσπάθησε να το τρο-
ποποιήσεις, βήμα βήμα, ώσπου να σου φανεί ευκολότερο. Πολλοί 
«πρωταθλητές» μιμούνται τον εαυτό τους αντιγράφοντας τη συ-
ναισθηματική κατάσταση της επιτυχίας τους και σε άλλα πεδία της 
ζωής τους. Δοκίμασέ το κι εσύ!

Όταν προσπαθείς για κάτι, ξεκαθάρισε τι επιδιώκεις, γιατί και 
πώς να το αποκτήσεις – συγκεκριμένα. Κάνε κάτι μεγάλο που δεν 
θα επιτρέπει πισωγυρίσματα, όπως ο Ιούλιος Καίσαρας διέσχισε τον 
Ρουβίκωνα.
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Αριστερά: Άγκυρες. Το τρικ αυτό χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες των 
σπορ και των ΜΜΕ: Αλλάζει στιγμιαία τη συναισθηματική σου κατάσταση για να απο-
δίδεις όπως θέλεις όποτε θέλεις. Για να δημιουργήσεις μια άγκυρα, επίλεξε πρώτα τη 
διάθεση που θέλεις να νιώσεις κι έπειτα θυμήσου τρεις διαφορετικές περιστάσεις στις 
οποίες είχες αυτήν τη διάθεση. Καθώς η διάθεση αυτή κορυφώνεται, κάνε μία μόνο 
χειρονομία (ένωσε δυο ακροδάχτυλα, σταύρωσε τα χέρια ή πιάσε τον λοβό του αυτιού 
σου). Επανάλαβε τρεις φορές για κάθε περίσταση χρησιμοποιώντας την ίδια χειρονομία. 
Επανάλαβε κάθε μέρα για κάποιο διάστημα. Ενεργοποίησε τη χειρονομία τη στιγμή που 
τη χρειάζεσαι.

Επάνω: Άσκηση τοξοβολίας. Αντί για τον γνωστό στόχο, ο Ρομπέν σημαδεύει  έναν 
στενό στύλο, ένα δοκάρι από ξεφλουδισμένη ιτιά, στενεύοντας το πεδίο εστίασής 
του. Στη μεσαιωνική Αγγλία θεωρούσαν ότι η προσαρμογή του σώματος στο τόξο 
απαιτεί νεανικό και ευλύγιστο σώμα, μάλιστα το 1314 το ποδόσφαιρο απαγορεύ-
τηκε για να προαγάγει την υποχρεωτική άσκηση τοξοβολίας.  Οι Γάλλοι αυτό το 

πλήρωσαν θανάσιμα στο Aζενκούρ!

Επάνω: Μένοντας ακίνητος, τρέχοντας ή πηδώντας, ο Φίντο κινεί το σώμα 
 του με τον πιο απλό τρόπο την κρίσιμη στιγμή. Το κεφάλι και τα μάτια του 

 δεν κινούνται σχεδόν καθόλου, ενώ τα πόδια του κάνουν διάφορες κινήσεις. 
Τρέχοντας πιο γρήγορα από την μπάλα, επιβραδύνει την αίσθηση του χρόνου 

 και έτσι προσαρμόζει στην εντέλεια τη θέση του.




