
	 	 	 AG ADVENT SA. 210 9233 551,              info@advent.com.gr,                    www.advent.com.gr 

NeuroQuality, Αριστοτέλους 8, Καλλιθέα, Αθήνα | 210 9233 551 | www.advent.com.gr,   http://quality.pblogs.gr

NEUROQUALITY
Tευχος 2

Κάποτε πίστευα οτι ο εγκεφαλός 
μου ήταν το σημαντικότερο όργανό 
μου. Αλλά έπειτα σκέφτηκα: για 
μια στιγμή, ποιός μου το λέει αυτό;

Emo Phillips

Νευροποιότητας
Αρχή 1η: Άσκηση

ΣΥΝΤΟΜΑ

ΝEURO ΟΠΛΑ
Οι νέες τεχνικές της νευροεπιστήμης, οι οποίες 
τ ε ί ν ο υ ν να α ξ ι οπο ι η θο ύ ν από τ ο υ ς 
στρατιωτικούς και γενικότερα από τις δυνάμεις 
ασφαλείας, περιλαμβάνουν οπλικά συστήματα 
που ελέγχονται άμεσα από το νου  και άλλα που 
αποσκοπούν στον έλεγχο του νου  των 
αντ ιπάλων ή που  στέλνουν ακτ ί ν ες 
κατευθυνόμενης ενέργειας και προκαλούν 
πόνο.

Σελιδα 2

ΑΡΧΗ 1Η: ΑΣΚΗΣΗ
Η άσκηση βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες 
των στελεχών και εργαζομένων και κατά 
συνέπεια βοηθά στο να κάνουν γρηγορότερους 
συλλογισμούς, να είναι πιο καινοτόμοι και 
δημιουργικοί και γενικά να βελτιώνει ολόκληρο 
το φάσμα των ικανοτήτων  που θεωρούνται 
πολύτιμες στην εργασία αλλά και στην 
προσωπική μας ζωή. Ταυτόχρονα βέβαια 
βελτιώνει και τις λειτουργίες του σωματός μας.

Σελίδα 3-5

Σεμινάριο
‘Η αυταπάτη στην εξυπηρέτηση’

210 92 33551

Febr 2012 http://quality.pblogs.gr

Βέργας  Δημήτρης

Η  Νευροψυχολογία  στην 
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O Jack Lalanne, σε ηλικία 70 ετών, κολυμπά τραβώντας 70 βάρκες πίσω του επί 2,5 χλμ.

Steve Jobs: ίσως ο καλύτερος πρακτικός νευροψυχολόγος Εγκεφαλικές περιοχές
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Η νευροεπιστήμη ανοίγει πλέον  νέες προοπτικές για τον 
τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, σύμφωνα με νέα έκθεση 
της Ακαδημίας Επιστημών της Βρετανίας, η οποία 
επισημαίνει ότι, παρά τα οφέλη σε άλλους τομείς όπως η 
ιατρική, οι αλματώδεις πρόοδοι των νευροεπιστημόνων, οι 
οποίες έχουν  πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο της μάχης και 
γενικότερα της ασφάλειας,  θα πρέπει να εξετασθούν 
προσεκτικά πριν υιοθετηθούν.
Οι νέες τεχνικές της νευροεπιστήμης,  οι οποίες τείνουν να 
αξιοποιηθούν από τους στρατιωτικούς και γενικότερα από 
τις δυνάμεις ασφαλείας, περιλαμβάνουν οπλικά συστήματα 
που ελέγχονται άμεσα από το νου  και άλλα που 
αποσκοπούν στον έλεγχο του νου των  αντιπάλων ή που 
στέλνουν  ακτίνες κατευθυνόμενης ενέργειας και προκαλούν 
πόνο.
Παράλληλα, κερδίζουν  έδαφος άλλες πρακτικές, όπως η 
εξέταση -με ειδικές τεχνικές νευροαπεικόνισης του 
εγκεφάλου των στρατιωτικών που  είναι υποψήφιοι για 
στρατολόγηση ή η χρησιμοποίηση νέων  μεθόδων 
διακρανιακής εγκεφαλικής και νευρικής διέγερσης για 
καλύτερη μάθηση κατά τη στρατιωτική εκπαίδευση.
Τα σενάρια αυτά και άλλα περιγράφονται στην έκθεση του 
αρχαιότερου  επιστημονικού φορέα στον κόσμο,  που 
επισημαίνει ότι η τυχόν υιοθέτησή τους θα φέρει στο 
προσκήνιο μια σειρά από ηθικά και νομικά διλήμματα και 

προκλήσεις για την κοινωνία.  Μια από τις πιο 
εντυπωσιακές προοπτικές, που αναφέρει η έκθεση της 
Βασιλικής Ακαδημίας,  είναι η χρησιμοποίηση από τους 
στρατιώτες στο κεφάλι τους ειδικού εξοπλισμού (διεπαφής) 
που θα τους επιτρέπει να ελέγχουν με τη σκέψη τους 
διάφορα απομακρυσμένα οπλικά συστήματα, όπως μικρά 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από τις έρευνες που έχουν 
γίνει στο πεδίο της βιοϊατρικής πληροφορικής για τον 
έλεγχο από άτομα με ειδικές ανάγκες των  τεχνητών άκρων 
ή του κέρσορα του υπολογιστή μόνο με το νου τους

Το άρθρο το διάβασα στο:http://www.liako.gr/news/
home/36987-2012-02-10-09-57-58.html

NEURO ΟΠΛΑ
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Όπως όλες οι αρχές, πρακτικές και θεωρίες του 
Management, έτσι και η θεωρία της Νευροποιότητας έχει τις 
δικές της αρχές.  Η διαφορά βέβαια είναι οτι καθώς εγώ έχω 
επινοήσει τον όρο Neuroquality , οι αρχές αυτές και 
πρακτικές δεν υπάρχουν  στο Management αλλά τις 
αναπτύσσω με βάση τα τελευταία  επιστημονικά ευρήματα 
της Νευροφυσιολογίας και  των Νευροεπιστημών γενικότερα.

Όπως οι περισσότερες ανακαλύψεις των νευροεπιστημών 
μας σοκάρουν  σχετικά με τον  τρόπο που λειτουργεί ο 
εγκέφαλός μας,  έτσι και οι αρχές της Νευροποιότητας δεν θα 
μπορούσαν να είναι ‘κλασσικές’ και να ακολουθούν την 
πεπατημένη. Αν αναλύσουμε τις διάφορες θεωρίες 
(μεθόδους,πρακτικές) του  management θα διαπιστώσουμε οτι 
έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία όπως πχ Ομαδική εργασία 
(teamworking), Budgeting, Εστίαση στον πελάτη,  Δέσμευση 
της Διοίκησης κ.α και γενικά θα λέγαμε οτι υπάρχει ένας 
βασικός κορμός πρακτικών και θεωριών και πάνω σε αυτά 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις των διάφορων μεθόδων. Για 
παράδειγμα κάποιες απο τις αρχές της Διοίκησης Ποιότητας 
είναι α.Εστίαση στον πελάτη, β.Εστίαση στις διαδικασίες, 
γ.Συμμετοχή όλων των εργαζομένων, δ.Λήψη αποφάσεων 
βασισμένες σε στοιχεία,  δ.Δέσμευση της Διοίκησης. Αυτές οι 
αρχές βέβαια δεν είναι ‘ανακαλύψεις της Διοίκησης 
Ποιότητας αλλά είναι αρχές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο 
παρελθόν. Οι άνθρωποι του  Marketing  ‘απο την γέννησή 
τους’ μιλάνε για την  σημασία στην εστίαση στον πελάτη και 
για την σημαντικότητα της μέτρησης και παρακολούθησης 
της ικανοποίησης αυτού. Οι άνθρωποι της Διοίκησης 
Παραγωγής αντίστοιχα πάντα ασχολούνταν με τις 
διαδικασίες και έχουν  αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία 
διοίκησης και βελτίωσης των διαδικασιών κ.ο.κ.
Στην Νευροποιότητα όμως τα πράγματα είναι τελείως 
διαφορετικά όπως θα διαπιστώσεται στην συνέχεια.  Στόχος 
των αρχών είναι η επίτευξη των στόχων της επιχείρησης 
στην οποία είμαστε μέλη ή των δικών μας προσωπικών 
στόχων, μέσα απο τις αρχές της Νευροποιότητας.

Αρχή 1η: Άσκηση
Η πρώτη αρχή είναι αυτή της άσκησης δηλαδή της 
εκγύμνασης. Όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε μια 
επιχείρηση ή σε έναν  οργανισμό που εφαρμόζει ή θέλει να 
εφαρμόσει τις αρχές της Νευροποιότητας πρέπει να 
γυμνάζονται και να ασκούνται συστηματικά. Δεν  μιλώ για 
ώρες γυμναστικής ή επίπονης άσκησης αλλά ακόμα και 20 
λεπτά περπάτημα την  ημέρα, 2-3 φορές την εβδομάδα είναι 
αρκετά.
Η άσκηση βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες των στελεχών 
και εργαζομένων και κατά συνέπεια βοηθά στο να κάνουν 
γρηγορότερους συλλογισμούς, να είναι πιο καινοτόμοι και 
δημιουργικοί και γενικά να βελτιώνει ολόκληρο το φάσμα των 
ικανοτήτων  που θεωρούνται πολύτιμες στην εργασία αλλά 
και στην προσωπική μας ζωή. Ταυτόχρονα βέβαια βελτιώνει 
και τις λειτουργίες του σωματός μας.

Γιατί όμως η άσκηση και η γυμναστική βελτιώνει  τις 
εγκαφαλικές μας λειτουργίες;

Η απάντηση είναι απλή. Ο εγκέφαλός μας αναπτύχθηκε και 
έφτασε στο νοητικό επίπεδο που  βρίσκεται σήμερα με την 
άσκηση,  εκγύμναση και γενικότερα με την κίνηση. Όλοι οι 
παλαιοανθρωπολόγοι συμφωνούν οτι ‘Παλιά κινούμασταν’.
Αμέσως μόλις εξελίχθηκε ο Homo erectus, πριν απο 
2.000.000 χρόνια άρχισε να κινείται. Ο περίπλοκος 
εγκεφαλός μας αναπτύχθηκε όχι ενώ τεμπελιάζαμε αλλά ενώ 
γυμναζόμασταν. ‘Γύρω στα 10-20 χιλιόμετρα την ημέρα για 
τους άνδρες και η μισή περίπου απόσταση για τις γυναίκες’ 
λέει ο φημισμένος ανθρωπολόγος Ρίτσαρντ Ράνγκχαμ.
Οι γνωστικές μα ικανότητες είναι αδιαφησβήτητο ότι 
αναπτύχθηκαν μέσα απο την  σωματική δραστηριότητα, 
όμως αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και σήμερα;
Ας ξεκινήσουμε απο τους ηλικιωμένους.  Όλοι μας βλέπουμε 
σήμερα ορισμένους ηλικιωμένους να πάσχουν  απο άνοια ή 
αλτσχάιμερ ενώ άλλοι συνομηλικοί τους έχουν νοητική 
διαύγεια και το μυαλό τους παραμένει φωτεινό.

Αρχές NeuroQuality 
Αρχή 1η:Άσκηση

http://www.advent.com.gr
http://www.advent.com.gr
http://quality.pblogs.gr
http://quality.pblogs.gr


NEUROQUALITY!  PAGE4

NeuroQuality, Αριστοτέλους 8, Καλλιθέα, Αθήνα | 210 9233 551 | www.advent.com.gr,   http://quality.pblogs.gr

Γιατί κάποιοι γερνούν διατηρώντας την 
ενέργεια, την διαύγεια τους και ζούνε 
παραγωγικά μέχρι τα 80 και τα 90, ενώ 
άλλοι είναι διαλυμένοι, ταλαιπωρημένοι και 
τσακισμένοι απο την ίδια διαδικασία και δεν 
ζουν ούτε μέχρι τα 80;

Οι έρευνες έχουν πλέον αποδείξει οτι ένας 
απο τους καλύτερους παράγοντες 
πρόβλεψης μιας  καλής γήρανσης είναι η 
παρουσία ή η απουσία ενός καθιστικού 
τρόπου ζωής. Δηλαδή αν γυμναζόμαστε 
είναι πιθανότερο να έχουμε ‘σώας τας 
φρένας’ και να ζήσουμε μέχρι τα 90 μας. Η 
διαφορά οφείλεται στο γεγονός οτι η 
γυμναστική βελτιώνει την καρδιοαγγειακή 
υγεία και αυτό σημαίνει μείωση των 
κ α ρ δ ι α κώ ν π ρ ο σ β ο λώ ν κ α ι τω ν 
εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι έρευνες 
επίσης δείχνουν  οτι όσοι γυμνάζονται έχουν 
και καλύτερη νοητική διαύγεια καθώς οι 
συμμετέχοντες που γυμνάζονταν έχουν 
πολύ  καλύτερες επιδόσεις σε όλα τα 
νοητικά τεστ. Οι γυμνασμένοι ξεπερνούν 
τους αγύμναστους σε τεστ που μετρούν την 
μακροπρόθεσμη μνήμη, τη λογική,  την 
προσοχή, την επίλυση προβλημάτων, 

ακόμη κα ι σε τ έστ τη ς Ρ Ε Υ Σ Τ Η Σ 
ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ. Βέβαια έχει αντίθετα 
αποδειχθεί οτι η γυμναστική δεν βελτιώνει 
την  βραχυπρόθεσμη μνήμη και ορισμένα 
είδη χρόνων αντίδρασης.
Το καταπλητικό βέβαια είναι οτι όταν 
κάποιος αγύμναστος γραφτεί σε ένα 
πρόγραμμα αεροβικής γυμναστικής, οι κάθε 
είδους νοητικές ικανότητες αρχίζουν να 
επανεμφανίζονται . Παρατηρήθηκαν 
μάλιστα θετικά αποτελέσματα μετά απο 
σχετικά σύντομο διάστημα των  τεσσάρων 
μηνών.

Όπως ανέφερα στην αρχή, δεν 
χρειάζεται να το παρακάνουμε με την 
γυμναστική και την άσκηση. Ακόμη και αν 
απλά περπατάμε μερικές φορές την 
εβδομάδα ο εγκεφαλός μας θα βελτιωθεί. 
Στο εργαστήριο, ο χρυσός κανόνας 
φαίνεται να είναι η αεροβική γυμναστική, 
30 λεπτά με γρήγορο ρυθμό,  δύο ή τρεις 
φορές την εβδομάδα. Αν προσθέσετε και 
ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, τότε θα 
έχετε περισσότερα εγκεφαλικά οφέλη.  Το 
σώμα φαίνεται να θέλει με κάθε τρόπο να 
επανέλθει στις υπερδραστήριες ρίζες του 
Homo erectus. 

Ό τ α ν κ ά π ο ι ο ς 

αγύμναστος γραφτεί 

σε ένα πρόγραμμα 

α ε ρ ο β ι κ ή ς 

γυμναστικής, οι κάθε 

ε ί δ ο υ ς ν ο η τ ι κ έ ς 

ικανότητες αρχίζουν 

να επανεμφανίζονται.
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Φυσικά, τα αποτελέσματα ποικίλουν απο 
άνθρωπο σε άνθρωπο, και κανείς δεν 
πρέπει να αρχίζει ενα εντατικό πρόγραμμα 
γυμναστικής χωρίς να συμβουλεύεται έναν 
ειδικό. Μάλιστα η πολλή γυμναστική και η 
εξάντληση μπορεί να βλάψουν τις 
εγκεφαλικές λειτουργίες. Τα δεδομένα 
απλώς δείχνουν  οτι η γυμναστική είναι 
απαραίτητη και κάνει πολύ  καλό το 
εγκέφαλό μας.
Η γυμναστική και η άσκηση μειώνει τον 
κίνδυνο γενικής άνοιας κατά 50%, αν 
σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ μ ε σ ε μ ι α σωμα τ ι κ ή 
δραστηριότητα στον ελεύθερό μας χρόνο. 
Η αερόβια άσκηση μειώνει τις πιθανότητες 
εμφάνισης της νόσου αλτσχάιμερ κατά 
60%, ενώ η πεζοπορία 20 λεπτών την 
ημέρα μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού 
επεισοδίου 57%.

Η γυμναστική και η άσκηση δεν είναι 
μόνο σημαντικές στην πρόληψη εμφάνισης 
προβλημάτων αλλά και στην  παρέμβαση 
δηλαδή για να αντιμετωπιστούν και 
προβλήματα που ήδη έχουν εμφανιστεί.

Ακόμη και σε νοητικές διαταραχές,  η 
άσκηση έχει απίστευτα αποτελέσματα. 
Απόλυτη επιτυχία είχε ένα πείραμα με 

άτομα που υπέφεραν  απο κατάθλιψη και 
σ τ ο ο π ο ί ο η α ν τ ι κ α τ α θ λ ι π τ ι κ ή 
φαρμακευτική αγωγή αντικαταστάθηκε απο 
έντονη γυμναστική. Η μέθοδος είχε 
απίστευτη επιτυχία και σε σύγκριση με μια 
ομάδα στην οποία γίνονταν φαρμακευτική 
αγωγή. Η γυμναστική είναι ωφέλιμη άμεσα 
και μακροπρόσθεσμα τόσο για την 
κατάθλιψη όσο και για το άγχος.

Γενικά η ευεγερτική επίδραση της 
γυμναστικής, στον εγκέφαλο και στο σώμα 
μας,  έχει αποδειχθεί σε όλες τις ηλικίες, 
ακόμη και στα μικρά παιδιά. Μελέτες 
ενεργοποίησης του εγκεφάλου δείχνουν οτι 
τα γυμνασμένα παιδιά και οι έφηβοι 
διαθέτουν  περισσότερους γνωστικούς 
πόρους σε μια εργασία και για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, έχουν  λιγότερο άγχος, 
λ ι γ ό τ ερη κατάθλ ι ψη , μεγαλύ τ ερη 
αυτοεκτίμηση και νιώθουν καλύτερα.

Δυστυχώς σήμερα ‘κόβουμε΄την 
άσκηση,  το παιχνίδια απο τα παιδιά μας για 
να ‘διαβάσουν΄περισσότερο και να 
αυξήσουν τις νοητικές τους επιδόσεις και 
στην ουσία κάνουμε ακριβώς το αντίθετο 
απο αυτό που πρέπει.

Η γυμναστική και η 

άσκηση μειώνει τον 

κίνδυνο γενικής άνοιας 

κατά 50%. Η αερόβια 

άσκηση μειώνει τις 

πιθανότητες εμφάνισης 

της νόσου αλτσχαιμερ 

κ α τ ά 6 0 % ,  ε νώ η 

πεζοπορία 20 λεπτών 

την  ημέρα μειώνει τον 

κίνδυνο εγκεφαλικού 

επεισοδίου 57%
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Γιατί όμως η άσκηση βελτιώνει τις 
εγκεφαλικές μας λειτουργίες;

Ας εξετάσουμε λίγο πως ‘τρέφεται΄το 
σώμα μας και ο εγκέφαλός μας.

Όλα ξεκινάνε απο αυτά που τρώμε και 
πίνουμε.  Το σώμα μας χρησιμοποιεί τα 
δόντια, τα γαστρικά υγρά και τα έντερα για 
να διασπάσει τις τροφές ώστε να πάρει 
ενέργεια. Η ενέργεια αυτή λέγεται γλυκόζη, 
ένα είδος σακχάρου που είναι απο τις 
αγαπημένες πηγές ενέργειας του σωματός 
μας. Η γλυκόζη και άλλα μεταβολικά 
προϊόντα περνούν στο αίμα μας μέσω του 
λεπτού εντέρου. Τα θρεπτικά συστατικά 
μεταφέρονται σε όλα τα μέρη του σώματός 
μας (και στον εγκέφαλό μας) όπου 
εναποτίθενται στα κύτταρά μας, που 
απαρτίζουν τους διάφορους ιστούς.  Τα 
κύτταρα διασπούν την μοριακή σύνθεση 
της γλυκόζης για να εξάγουν την 
ε ν έ ρ γ ε ι α .Α υ τ ή ό μ ω ς η σ φ ο ρ δ ή 
δραστηριότητα παράγει και αρκετή 
ποσότητα τοξικών αποβλήτων, δηλαδή 
παράγονται στοίβες περιττών ηλεκτρονίων 
που αποσπώνται απο τα μόρια της 
γλυκόζης.  Αν  δεν υπάρξει καμία παρέμβαση 

τότε αυτά τα ηλεκτρόνια μαζί με άλλα 
μόρια μετατρέπονται σε μερικές απο τις πιο 
τοξικές ουσίες που γνωρίζει ο άνθρωπος, τις 
λεγόμενες ‘ελεύθερες ρίζες’.  Αυτές αν δεν 
περιοριστούν γρήγορα προκαλούν χάος στο 
εσωτερικό των κυττάρων και αθροιστικά σε 
όλο το σώμα. Για παράδειγμα αυτά τα 
ηλεκτρόνια είναι ικανά να προκαλέσουν 
μεταλλάξεις στο ίδιο το DNA.

Ο λόγος που δεν πεθαίνουμε απο 
υπερβολική δόση ηλεκτρονίων είναι διότι η 
ατμόσφαιρα είναι γεμάτη με οξυγόνο.  Το 
οξυγόνο λειτουργεί σαν σφουγγάρι που 
απορροφά τα ηλεκτρόνια.Δηλαδή το 
οξυγόνο μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά 
στα κύτταρα και ταυτόχρονα απομακρύνει 
τα βλαβερά ηλεκτρόνια. Τα περιττά 
ηλεκτρόνια απορροφούνται απο το οξυγόνο 
και μετασχηματίζονται στο εξ ίσου 
επικίνδυνο διοξείδιο του  άνθρακα, που 
βγαίνει απο τους πνεύμονές μας.  Έτσι ο 
πλούσ ι ο ς σε ο ξ υ γόνο αέρας που 
αναπνέουμε δεν αφήνει τις τροφές που 
τρώμε να μας σκοτώσουν.

Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών 
στα κύτταρα και η απομάκρυνση των 
τοξικών ηλεκτρονίων είναι διεργασίες που

Ο π λ ο ύ σ ι ο ς σ ε 

οξυγόνο αέρας που 

α ν α π ν έ ο υ μ ε δ ε ν 

αφήνει τις τροφές που 

τ ρ ώ μ ε ν α μ α ς 

σκοτώσουν.
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που εξαρτώνται απο την πρόσβαση που 
έχει το αίμα στο σώμα μας.  Γι’αυτό είναι 
σημαντικό το αίμα να φτάνει σε όλο μας το 
σώμα. Αν  ένα κύτταρο (ιστός) δεν έχει 
επάρκεια παροχής σε αίμα, θα πεθάνει απο 
την  πείνα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον 
εγκέφαλο μας καθώς οι ανάγκες του 
εγκεφάλου σε ενέργεια είναι τεράστιες. Ο 
εγκέφαλος αν  και αντιπροσωπεύει το 2% 
του βάρους του σώματός μας, καταναλώνει 
το 20%  της συνολικής ενέργειας.  Ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να 
ενεργοποιήσει ταυτόχρονα πάνω απο το 
2% των νευρώνων του  καθώς αν ξεπεράσει 
αυτό το όριο το απόθεμα γλυκόζης 
εξαντλείται τόσο γρήγορα που  ο άνθρωπος 
θα χάσει τις αισθήσεις του.
Ο εγκέφαλος χρειάζεται πάρα πολύ  γλυκόζη 
άρα παράγει και πολύ μεγάλη ποσότητα 
τοξικών αποβλήτων και κατά συνέπεια 
χρειάζεται πολύ  αίμα εμπλουτισμένο με 
άφθονο οξυγόνο.  Τόσο σημαντικό είναι το 
οξυγόνο που ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να 
ζήσει χωρίς οξυγόνο πάνω απο 5 λεπτά 
χωρίς να κινδυνέψει να πάθει σοβαρές και 
μόνιμες βλάβες. Το σύστημα λοιπόν 

παράδοσης του οξυγόνου είναι κρίσιμο και 
εδώ είναι που παρεμβαίνει η γυμναστική.

Όταν γυμναζόμαστε, αυξάνεται η ροή 
του αίματος στους ιστούς καθώς η 
γυμναστική κάνει τα αιμοφόρα αγγεία να 
δημιουργούν ένα μόριο που ρυθμίζει τη ροή, 
το μονοξείδιο του αζώτου . Καθώς 
βελτιώνεται η ροή,  το σώμα φτιάχνει νέα 
αιμοφόρα αγγεία, τα οποία δυεισδύουν όλο 
και πιο βαθιά στους ιστούς του σώματος. 
Είναι σαν να αυξάνουμε τους δρόμους που 
έχουμε για να μεταφέρουμε τα θρεπτικά 
σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ α κ ύ τ τ α ρ α κ α ι ν α 
απομακρύνουμε τα βλαβερά απόβλητα 
(ηλεκτρόνια).

Άρα όσο πιο πολύ γυμναζόμαστε, τόσο 
καλύτερα τρέφονται οι ιστοί και τόσο 
καλύτερα απομακρύνονται τα τοξικά 
απόβλητα. Γι’αυτό η γυμναστική βελτιώνει 
τις περισσότερες ανθρώπινες λειτουργίες. 
Το ίδιο συμβαίνει και στον εγκέφαλο.

Η γυμναστική αυξάνει τον όγκο του 
αίματος σε μια εγκεφαλική περιοχή που 
ονομάζεται ‘οδοντωτή έλικα’,  η οποία είμαι 
ένα ζωτικό τμήμα του  ιππόκαμπου,  μιας 
περιοχής που συνδέεται στενά με το 
σχηματισμό αναμνήσεων.  

Ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο ς 

εγκέφαλος δεν μπορεί 

να εν εργοπο ιήσε ι 

ταυτόχρονα πάνω απο 

το 2% των νευρώνων 

τ ο υ κ α θ ώ ς α ν 

ξεπεράσει αυτό το 

όρ ι ο τ ο απόθ ε μα 

γλυκόζης εξαντλείται 

τόσο γρήγορα που ο 

άνθρωπος θα χάσει τις 

αισθήσεις του.
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Όμως η γυμναστική διεγείρει και έναν απο 
τους ισχυρότερους αυξητικούς παράγοντες 
του εγκεφάλου, τον BDNF. Πρόκειται για 
μια πρωτεϊνη που  διατηρεί τους νευρώνες 
νέους και υγιής και τους κάνει να 
συνδέονται πιο εύκολα μεταξύ τους. Επίσης 
ενθαρρύνει την  νευρογέννηση δηλαδή των 
σχηματ ισμό νέων  κυττάρων  στον 
εγκέφαλο.
Με λίγα λόγια, η σωματική αγωγή τρέφει 
τ ι ς γ ν ω σ τ ι κ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς . Α ν 
συμπεριλάβουμε την γυμναστική στη ζωή 
μας θα γίνουμε πιο έξυπνοι.

Ως στελέχη και εργαζόμενοι θα γίνουμε 
πιο αποτελεσματικοί, πιο καινοτόμοι και πιο 
αποδοτικοί όταν γυμναζόμαστε ενω 
παράλληλα θα περιορίζουμε τα προβλήματα 
υγείας μας.

Οι εταιρείες θα μπορούσαν να 
εγκαθιστούν κυλιόμενους διαδρόμους και να 
ενθαρρύνουν διαλλείματα για γυμναστική 
όπως και τα σχολεία. Η αντιπρόεδρος 
ηγεσίας της Μπόινγκ έχει βάλει διάδρομο 
στο γραφείο της και υποστηρίζει οτι η 
γυμναστική καθαρίζει την  σκέψη της και 
την βοηθά να εστιάσει καλύτερα.

Οι γυμνασμένοι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να κινητοποιήσουν την νοημοσύνη 
τους καλύτερα απο τους αγύμναστους. Οι 
εταιρείες σήμερα στηρίζονται όλο και 
περισσότερο το ανταγωνιστικό τους 
πλεονέκτημα στην δημιουργική νοημοσύνη.

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν ‘νους 
υγιειής εν σώματι υγιή’ και ο πλάτωνας κάτι 
θα ήξερε (!!??) που δίδασκε περπατώντας.

Η Νευροποιότητα λοιπόν απαιτεί τα 
στελέχη και οι εργαζόμενοι να γυμνάζονται 
και να ασκούνται συστηματικά ώστε να 
βελτιώνονται οι νοητικές δυνατότητες 
αυτών.

Τελικά οι φίλοι μου στα X-TREME 
STORES έχουν απόλυτο δίκιο όταν 
επιμένουν οτι πρέπει να γυμνάζομαι έστω 
και 30 λεπτά την ημέρα.

Η Νευροπο ιότητα 

λοιπόν απαιτεί τα 

σ τ ε λ έ χ η κ α ι ο ι 

ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι ν α 

γυμνάζονται και να 

α σ κ ο ύ ν τ α ι 

συστηματικά ώστε να 

β ε λ τ ι ώ ν ο ν τ α ι ο ι 

νοητικές δυνατότητες 

αυτών.
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η AG ADVENT έχει σχεδιάσει και παρέχει το πρόγραμμα retail 
consulting- συμβουλευτική λιανικών πωλήσεων.
Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση των πωλητών και έρευνες  μυστικού 
πελάτη.
Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις  και κλάδους  όπου  οι πωλητές  έχουν 
σημαντική συνεισφορά στην διαδικασία και στο αποτέλεσμα της πώλησης.

http://www.ipadforbusiness.eu
http://www.ipadforbusiness.eu
http://www.ipadforbusiness.eu
http://www.ipadforbusiness.eu
http://www.ipadforbusiness.eu
http://www.ipadforbusiness.eu
mailto:dvergas@advent.com.gr
mailto:dvergas@advent.com.gr
http://quality.pblogs.gr
http://quality.pblogs.gr

