Πρό (σ) κληση
αντί ευχών

Προς Επαγγελµατίες Ασφαλιστές*
* και προς κάθε σκεπτόµενο πολίτη

Κάθε χρόνο, εκατοµµύρια άνθρωποι εύχονται σε εκατοµµύρια ανθρώπους.
Στην πράξη κανένας δεν πιστεύει ότι οι ευχές αυτές θα "πιάσουν" (κανείς δεν λέει "ευχαριστώ" εάν "πιάσουν" και κανείς δεν
ζητάει ευθύνη αν δεν… "πιάσουν").
Στην πράξη οι ευχές εκφράζουν επιθυµίες, συναισθήµατα αγάπης, εκτίµησης και σεβασµού.
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη όλα αυτά, τόσα χρόνια τώρα, έχουν γίνει αυτονόητα, γι’αυτό, απευθύνω προσωπικά και ευθέως την
παρακάτω πρό(σ)κληση σε κάθε Επαγγελµατία Ασφαλιστικό Σύµβουλο, Πράκτορα, Μεσίτη, Συντονιστή που συνεργάζεται ή
διερευνά την δυνατότητα συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Πίστη:
1.
Να αγαπάτε τον εαυτό σας και να µην τον βασανίζετε µε αρνητικά
συναισθήµατα και αρνητικές σκέψεις. Να αγαπάτε κάθε δικό σας
άνθρωπο. Να αγαπάτε τον χώρο της δουλειάς σας, την εταιρία. Όπου
υπάρχει αγάπη υπάρχει ευτυχία και τα προβλήµατα ξεπερνιώνται
ευκολότερα.
2.
Να µην αφήνετε το µικρό και ασήµαντο - που µετά από λίγο
χρόνο δεν θα το θυµάστε καν - να σας µολύνει τα συναισθήµατα.
Ασχοληθείτε πρώτα µε τα µεγάλα και σηµαντικά κι αν περισσέψει
χρόνος ασχοληθείτε για λίγο µε τα µικρά και ασήµαντα.
3.
Να κρατάτε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε µακριά από τους
µίζερους, τους γκρινιάρηδες, τους κακότροπους, τους απαισιόδοξους,
τους αγέλαστους, τους ιδιοτελείς και καθέναν που επιχειρεί ηθεληµένα
ή αθέλητα να σας "δηλητηριάσει" το µυαλό και την καρδιά. Δεν του
χρωστάτε ούτε µια στιγµή από την ζωή σας για να του επιτρέπετε να σας
την κάνει άνω-κάτω.
4.
Να αυξήσετε τα όρια της κατανόησής σας απέναντι στο δικαίωµα
των άλλων να έχουν διαφορετική άποψη από εσάς. Να κάνουν λάθη.
Ειδικότερα όταν νοµίζετε, χωρίς αποδείξεις, ότι κάνουν λάθη. Κανείς δεν
είναι αλάνθαστος, ούτε εσείς. Με λάθη από δόλο και ιδιοτέλεια να µην
συµβιβάζεστε.

9.
Αυτός ο χρόνος θα είναι δύσκολος, όπως λένε όλοι. ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ.
Ότι µπορεί να γίνει όµως - ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ - εύκολος και καλύτερος από
κάθε προηγούµενο, αν δουλέψουµε όλοι µαζί γι’αυτό. Με γνώση ότι η
νύχτα και η ηµέρα, το καλό και το κακό εναλλάσσονται. Ότι ο τόπος αυτός
είναι ευλογηµένος, ότι αυτή η κοινωνία έχει ζήσει σε πολύ χειρότερες
συνθήκες και επιβίωσε, ότι δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, ότι τέρµα τα…
δανεικά, τέλειωσαν, ότι η ικανότητα προσαρµογής στις νέες,
διαφορετικές κάθε ηµέρα, συνθήκες είναι όρος επιβίωσης, ότι τίποτα
δεν είναι πιο καταστροφικό από τον συµβιβασµό µε την ήττα. Με όλη
αυτήν την γνώση, τις αρχές µας και την σκληρή δουλειά κάναµε τα…
δύσκολα χρόνια του 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 καλύτερα από κάθε
προηγούµενο και το καθένα από αυτά θεαµατικά καλύτερο από το
προηγούµενό του.
10.
Να συµπράτετε µε αφοσίωση και ενθουσιασµό έτσι ώστε να
επιτυχάνονται οι παραγωγικοί και όλοι οι άλλοι στόχοι µας.
11.
Να χαµογελάτε ακόµη και αν κάτι δεν πάει καλά και να
φροντίζετε τον εαυτό σας και όλους εκείνους που αγαπάτε για να
εξασφαλίσετε διαρκή υγεία. Υλική, συναισθηµατική και πνευµατική.
12.
Να χαίρεστε κάθε ηµέρα που ξυπνάτε και σηκώνεστε όρθιοι και
να την ζείτε µε πάθος, σαν να µην υπάρχει άλλη.

5.
Να βοηθάτε µε την στάση σας, την ευγένειά σας, την καθηµερινή
συµπεριφορά σας, την εταιρική συνοχή και την διαµόρφωση ενός
περιβάλλοντος εργασίας που θα τείνει προς το ιδανικό. Θυµηθείτε ότι
πουθενά αλλού δεν είναι κανείς περισσότερες ώρες απ’ ό,τι στον
χώρο της δουλειάς του.

13.
Να χρησιµοποιείτε το µυαλό σας για να λύνετε προβλήµατα
που θέλουν µυαλό και την καρδιά σας για προβλήµατα που θέλουν
καρδιά. Όταν επιχειρείτε το αντίθετο τα αποτελέσµατα θα σας
απογοητεύουν. Υποστηρίξτε µε την καρδιά σας, µε νεανικό πάθος, όποια
απόφαση παίρνετε µε το µυαλό σας και αντιστρόφως .

6.
Να βοηθάτε µε την παραγωγικότητά σας και άλλους ανθρώπους
να βρουν δουλειά. Η ανεργία είναι η χειρότερη κοινωνική πληγή, πηγή
δυστυχίας. Το χρωστάµε στην ελληνική κοινωνία που µας περιβάλλει µε
την εµπιστοσύνη της.

14.
Να θυµάστε ότι οι µεγαλύτερες δυνάµεις δηµιουργίας είναι η
αγάπη, ο ενθουσιασµός και η αφοσίωση. Αξιοποιείστε αυτές τις θεϊκές
δυνάµεις. Η αγάπη δηµιουργεί, ο ενθουσιασµός πολλαπλασιάζει και η
αφοσίωση εξασφαλίζει.

7.
Να θυµάστε ότι ο χρόνος έχει 365 ηµέρες για όλους. Ότι κάθε
ηµέρα περνά ανεπιστρεπτί και είναι µόνο στο χέρι σας αν θα την γεµίσετε
µε συναισθήµατα, σκέψεις και πράξεις χαράς και δηµιουργίας. Ο
τρόπος για να επιτύχετε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσµατα είναι να
επιταχύνετε τις ενέργειές σας και να καθορίζετε τις προτεραιότητές σας.
Κάθε ηµέρα. Ως µέρος ενός ετήσιου, µηνιαίου και εβδοµαδιαίου
προγράµµατος ενεργειών και προτεραιοτήτων εναρµονισµένων µε τους
στόχους και τις προσδοκίες σας.

(20)15. Να ανταποκριθείτε σ’αυτήν την πρό(σ)κληση συνειδητά και αν
σας βοηθάει κρατήστε την ως παρακαταθήκη από έναν αληθινό σας
φίλο και συνεργάτη. Συσπειρωθείτε στην Ευρωπαϊκή Πίστη.

8.
Να προσδιορίσετε πριν απ’ οτιδήποτε άλλο τις προσδοκίες και
τους στόχους σας για ολόκληρο το 2015 καθώς και τα µέσα που
χρειάζεστε για την επίτευξή τους. Δεν µπορείτε να φτάσετε πουθενά
εάν εσείς οι ίδιοι δεν ξέρετε πού θέλετε να πάτε.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη
Με απέραντη αγάπη,
Χρήστος Γεωργακόπουλος
(Διευθύνων Σύµβουλος)
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