οικονομικοι παλμοι
Τί φέρνει τὴν εὐτυχία;
Γαλήνη Φούρα, δημοσιογράφος.
Τὸ χρῆμα καὶ ἡ δόξα δὲν ὁδηγοῦν στὴν εὐτυχία. Πιὸ
εὐτυχισμένοι καὶ ὑγιεῖς εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ διατηροῦν
στενὲς καὶ ἰσορροπημένες σχέσεις μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ
τοὺς φίλους τους. Τὸ ὑπογράμμισαν οἱ ἐρευνητὲς τοῦ
Harvard, ποὺ συμμετεῖχαν στὴν μελέτη Study of Adult
Development, διάρκειας 74 ἐτῶν. Γιὰ τὴν ἔρευνα εἶχαν
ἐπιλεγεῖ νέοι ἀπὸ μεγαλοαστικὲς οἰκογένειες, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ φτωχογειτονιές, τὴν καθημερινότητα τῶν ὁποίων οἱ
ἐπιστήμονες παρακολούθησαν ἐπὶ δεκαετίες. Διαπίστωσαν
ὅτι ἡ ποιότητα τῶν σχέσεων μετράει, ἀφοῦ εἶναι προτιμότερο
νὰ εἶναι κάποιος μόνος, παρὰ δυστυχισμένος, λόγῳ τῆς
παρουσίας κάποιων ἀνεπιθύμητων ἀνθρώπων.
Σὲ ἑπόμενη πρόσφατη μελέτη, ἐρευνητὲς τοῦ Harvard
Business School ἀξιολόγησαν πολλοὺς ἐπαγγελματίες, ποὺ
ἔχουν στὸ ἐνεργητικό τους μεγάλες καὶ μακρᾶς διάρκειας
ἐπιτυχίες. Σκοπός τους ἦταν νὰ διερευνήσουν τί συντελεῖ σὲ
μία εὐτυχισμένη, ἀλλὰ καὶ ἐπιτυχημένη ζωή. Διαπίστωσαν
ὅτι οἱ εὐτυχισμένοι καὶ ἐπιτυχημένοι ἄνθρωποι ἔχουν
διαφορετικὲς συνήθειες καὶ συμπεριφορὲς ἀπὸ τοὺς
περισσότερους, ἀκολουθοῦν τὰ ἐνδιαφέροντά τους μὲ
πάθος καὶ ἀφοσιώνονται ἀπολύτως σὲ αὐτά. Συνήθως
κολυμποῦν ἀντίθετα στὸ ρεῦμα καὶ ἀναλαμβάνουν τὶς
εὐθύνες. Ἀμφισβητοῦν, ρισκάρουν, εἶναι ἀνοιχτόμυαλοι,
ἐκθέτουν τὸν ἑαυτό τους σὲ νέες ἰδέες καὶ, ἐπειδὴ
σκέφτονται διαφορετικά, ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὰ καθιερωμένα.
Ἀκόμη, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ξεπερνοῦν τὰ προβλήματα ποὺ
βρίσκουν στὸ δρόμο τους, ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι εἶναι πιὸ
ἀποτελεσματικὸ νὰ ἐπικεντρώνονται στὶς λύσεις. Εἶναι
ἱκανοποιημένοι μὲ ὅτι κάνουν οἱ ἴδιοι καὶ δὲν ἀφήνουν
κανένα νὰ περιορίσει τὴν χαρά τους. Τὰ ἐπιτεύγματα τῶν
ἄλλων δὲν ἐπηρεάζουν τὴν ψυχολογία τους, ἀντίθετα
χειροκροτοῦν τὶς ἐπιτυχίες τους, δὲν τοὺς ἐπικρίνουν, οὔτε
προσπαθοῦν νὰ κλέψουν τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας. Οἱ
ἐρευνητὲς κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ
εἶναι ἐπιτυχημένοι καὶ εὐτυχισμένοι σὲ μακροπρόθεσμη
βάση, τελειώνουν αὐτὸ ποὺ ἀρχίζουν, φέρνουν τὶς
ἰδέες τους σὲ πέρας καὶ γνωρίζουν καλά, ὅτι ἕνα ὅραμα
παραμένει ἀσήμαντο μέχρι νὰ ὑλοποιηθεῖ. Οἱ ἴδιοι ἔχουν
μάθει νὰ κάνουν λάθη καὶ προσπαθοῦν ξανὰ καὶ ξανά,
ἀκόμη καὶ ὅταν μοιάζουν ἠλίθιοι…
Σὲ σχετικὴ μελέτη στὸ κολλέγιο William & Mary οἱ
ἐρευνητὲς διεξήγαγαν συνεντεύξεις σὲ περισσότερους ἀπὸ
800 ἐπιχειρηματίες. Διαπίστωσαν ὅτι οἱ πιὸ ἐπιτυχημένοι
ἀπὸ αὐτοὺς ἔβλεπαν τὴν ἀποτυχία ὡς ἕνα μικρὸ καὶ
ἀπαραίτητο βῆμα στὴν διαδικασία γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν
στόχων τους. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ εὕρημα
γιὰ τὸν ἰσχυρὸ δεσμὸ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῆς ὑγείας, τῆς
εὐτυχίας καὶ τῆς ἐπιτυχίας.
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Καθημερινὲς συνήθειες, ὅπως ἡ ὑγιεινὴ διατροφή, ἡ
ἄσκηση καὶ ὁ καλὸς ὕπνος συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν
εὐτυχία καὶ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ὑγιεινὴ διατροφὴ
βοηθάει στὴν συγκέντρωση, ἡ ἄσκηση εἶναι σημαντικὴ γιὰ
τὰ ἐπίπεδα ἐνέργειας καὶ ὁ καλὸς ὕπνος καταπολεμᾶ τὸ
στρές, βελτιώνει τὴ συγκέντρωση καὶ εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ
τὴν καλὴ διάθεση. Ἔρευνα ποὺ διεξήχθη γιὰ τὸ διεθνὲς
φεστιβὰλ ἐπιστήμης τοῦ Ἐδιμβούργου, σὲ δεῖγμα 1.000
ἀνθρώπων ἔδειξε ὅτι ἕνας σύντομος ὑπνάκος κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ἡμέρας μπορεῖ νὰ βελτιώσει σημαντικὰ
τὴν αἴσθηση τῆς εὐημερίας ποὺ νιώθουμε. Παράλληλα
βελτιώνει τὶς καθημερινὲς ἐπιδόσεις. Πολιτικοὶ ἡγέτες,
ὅπως ὁ Sir Winston Churchill, ἀνέφεραν ὅτι ὁ βραδινὸς
ὕπνος κράταγε μόλις τέσσερις ὧρες, ἀλλὰ δὲν παρέλειπαν
τὸν μεσημεριανὸ ὕπνο.
Πολλοὶ εἶναι οἱ ἐπιστήμονες ποὺ τάσσονται ἐνάντια
στὴν ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας: “εἶναι ἡ ἴδια ἀναζήτηση
ποὺ ματαιώνει τὴν εὐτυχία”, λέει ὁ ψυχίατρος καὶ
νευρολόγος Victor Frank. Ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ζωὴ μὲ
νόημα, νὰ δίνεις καὶ ὄχι νὰ παίρνεις, καὶ ἡ εὐτυχισμένη
ζωή, ἀλληλοκαλύπτονται σὲ μερικὰ σημεῖα, ἀλλὰ ἐν τέλει
διαφέρουν οὐσιαστικά. Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἔχουν βρεῖ
νόημα στὴ ζωή τους μὲ τὴν ἔννοια ἑνὸς ξεκάθαρου στόχου,
ἀξιολογοῦν τὴν ἱκανοποίησή τους ὑψηλότερα, ἀκόμη καὶ
ὅταν αἰσθάνονται ἄσχημα, λόγῳ τῶν ἀρνητικῶν συμβάντων
στὴ ζωή τους. 

