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«Δεν υπάρχουν θύματα σε αυτήν την αίθουσα [...] Δεν φταίει (για τη ζωή σας) ο τρόπος με τον οποίο σας ανέθρεψαν οι γονείς σας [...] Εσείς κρατάτε το στυλό με το
οποίο γράφετε την ιστορία τής ζωής σας και το χαρτί σας είναι ο χρόνος. Κανένας μας δεν ξέρει πόσο χαρτί τού έχει απομείνει [...] Οπότε δράστε με τόλμη σήμερα.
Έχετε αποφασίσει ποιο χέρι πρέπει να σφίξετε για να αρχίσετε να κάνετε πράξη το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της ζωής σας;». Με τις παραπάνω σκέψεις και
ερωτήματα, ο διεθνούς φήμης σύμβουλος επιχειρήσεων, Τζιμ Λόουλες (Jim Lawless), «ξενάγησε» επί τρεις ώρες ένα κοινό επιχειρηματιών και στελεχών
επιχειρήσεων κι οργανισμών στη Θεσσαλονίκη, στους τρόπους με τους οποίους εξημερώνονται οι «τίγρεις», οι φόβοι μας με άλλα λόγια, που μας χωρίζουν από την
πραγματοποίηση των ονείρων και των καινούργιων στόχων της ζωής μας. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Μιλώντας ενώπιον ενός κοινού εκατοντάδων ανθρώπων, τους οποίους έπεισε ακόμη και να κάνουν ...εικονικά ιππασία στις καρέκλες τους και να τραγουδήσουν -
μηδενός εξαιρουμένου - ενώπιον όλων, ο Τζιμ Λόουλες ξεκίνησε καταρρίπτοντας τον «μύθο» της ευθύνης των τρίτων για την τροπή της ζωής ενός ατόμου.

Η Αρχή της μοτοσικλέτας

       «(Στη ζωή) ισχύει η Αρχή της μοτοσικλέτας [...] Αν εμπλακείς σε ένα ατύχημα με μηχανή και βρεθείς στο νοσοκομείο [...] τι σημασία έχει ποιος φταίει για το
ατύχημα; Η αλλαγή είναι δική σου υπόθεση. Εσύ κρατάς το στυλό με το οποίο γράφεις την ιστορία της ζωής σου. Γιατί αλλιώς, κινδυνεύεις να φτάσεις στα 98 σου
και να πεις: "Μήπως είναι η ώρα να σταματήσω να κατηγορώ τους γονείς μου ή να λέω ότι φταίει το αφεντικό;". Πώς γράφουμε την ιστορία της ζωής μας; Αν
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θέλουμε να το κάνουμε πολύπλοκο μπορούμε, αλλά ας το κάνουμε απλό: Απόφαση, δράση, αποτέλεσμα, τέλος. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, από όταν διαλέγουμε τι θα
φορέσουμε το πρωί, αποφασίζουμε, δρούμε, παίρνουμε αποτελέσματα, τέλος» είπε χαρακτηριστικά. 
Κατά τον Τζιμ Λόουλες, ένα από τα βασικά πράγματα που χωρίζει τον μέσο άνθρωπο από τα όνειρά του, είναι αυτή η «φωνούλα» στον εγκέφαλό του, που κάθε
φορά που επιχειρεί να βγει από τη ζώνη άνεσης και να κάνει κάτι καινούργιο και σημαντικό, τον προειδοποιεί ότι μπορεί να γελοιοποιηθεί, να αποτύχει ή οι άλλοι
να γελάσουν μαζί του. «Δεν υπάρχει λόγος να μην προοδεύσουμε, να μην προχωρήσουμε μπροστά, να μη δώσουμε στη χώρα μας όσα της αξίζουν, αλλά μας
σταματά η άνοδος της αδρεναλίνης, η αύξηση των καρδιακών μας παλμών, κάθε φορά που σκεφτόμαστε όλα αυτά, θα δείξω ανόητος, θα χάσω λεφτά» τόνισε.
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