
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ «ΑΛΦΑ»  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: 

• Επιλέξτε έναν ηγέτη για να φορέσει το μπλε βραχιόλι. 

• Οι ηγέτες και οι άνθρωποι με υψηλά αξιώματα θεωρούνται ιδιαίτερα 

σημαντικοί στην κουλτούρα σας. 

• Δίνετε μεγάλη έμφαση στην ιδιότητα κάθε μέλους της ομάδας. Το 

όφελος της ομάδας υπερισχύει έναντι του οφέλους του ατόμου. 

• Οι σχέσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι επιβεβλημένο να μην 

λέτε ή κάνετε κάτι που θα έκανε έναν μέλος της «Άλφα» να αισθάνεται 

άσχημα. 

• Υπάρχει κάποια προτίμηση ως προς το φύλο στην κουλτούρα σας. Οι 

άνδρες έχουν μεγαλύτερη ευελιξία από τις γυναίκες όταν πρόκειται να 

επικοινωνήσουν  ή να κάνουν πράγματα εκτός αν ο ηγέτης της ομάδας 

είναι γυναίκα. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: 

• Πάντα να χαιρετίζετε άλλους «Άλφα» χρησιμοποιώντας το χαιρετισμό 

«Άλφααν»: και οι δύο άνθρωποι αρπάζουν τον αριστερό βραχίονα 

ακριβώς κάτω από τον αγκώνα (αντιβράχιο) για να ταρακουνήσουν ο 

ένας τον άλλο. Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού, πείτε "Πώς είναι η 

οικογένειά σου;". 

• Ποτέ μην χαιρετίζετε έναν μη «Άλφα» (επισκέπτη) με τον αριστερό 

βραχίονα. Χρησιμοποιείτε πάντα το δεξί χέρι και μην το κουνάτε. Εάν 

κάποιος κουνάει το αριστερό σας χέρι, σημαίνει ότι είναι θυμωμένος με 

σας. 

• Οι γυναίκες μπορούν να αρχίσουν ένα χαιρετισμό μόνο με μια άλλη 

γυναίκα, αλλά οι άνδρες μπορούν να ξεκινήσουν χαιρετισμούς και με 

τα δύο φύλα. Είναι μεγάλη προσβολή να σπάσει αυτός ο κανόνας. 

ΨΙΛΟΚΟΥΒΕΝΤΑ: 

• Να είστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο και να χρησιμοποιείτε τη 

γλώσσα του σώματος όταν μιλάτε. Αγγίξτε τον αγκώνα ή τον ώμο του 

ατόμου. Εάν ένας «Άλφα» δεν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι δεν σας 



συμπαθεί. Οι «Άλφα» εκτιμούν την προσωπική επαφή και την 

οικειότητα με όλους. 

• Αγαπάτε και τιμάτε τους ανώτερους «Άλφα». Όταν βρίσκεστε σε μια 

ομάδα, σας αρέσει να μιλάτε για την οικογένειά σας. Πάντα επιτρέπετε 

σε ένα ανώτερο άτομο να ηγηθεί της συνομιλίας. 

• Εάν είστε σε μια συνομιλία και ένα νέο πρόσωπο εισέρχεται στην 

ομάδα, πρέπει να σταθεί εκεί και να περιμένει να προσκληθεί στην 

ομάδα από έναν «Άλφα». 

• Είστε πολύ φιλικοί σε όσους ακολουθούν τους κανόνες σας. 

ΕΜΠΟΡΙΟ: 

• Αγαπάτε να συλλέγετε και να ανταλλάσσετε "συνδετήρες" που είναι το 

νόμισμά σας. Αφού κάνετε μικρές συζητήσεις, ζητήστε να κάνετε 

εμπόριο "συνδετήρων". Θέλετε να πάρετε όσο το δυνατόν 

περισσότερους "συνδετήρες" του ίδιου στυλ. Εμπορεύεστε 

"συνδετήρες" ζητώντας απλώς από έναν άλλο «Άλφα» να το 

ανταλλάξει. Οι «Άλφα» θα ανταλλάσσουν πάντα με έναν άλλο «Άλφα» 

εάν ο ένας διαθέτει αυτόν (τον συνδετήρα) που θέλει ο άλλος. 

• Οι «Άλφα» αγαπούν να κοσμούν τους εαυτούς τους με "συνδετήρες" 

και αγαπούν να μιλάνε για πόσους "συνδετήρες" έχουν. 

• Οι «Άλφα» εμπορεύονται "συνδετήρες" με τους επισκέπτες μόνο αν 

τους χαιρετούν σωστά. Διαφορετικά, ο «Άλφα» θα αγνοήσει τον 

επισκέπτη και θα φύγει.  

• «Μπα Φα Μπα» στη γλώσσα των «Άλφα» σημαίνει "ο πατέρας σου δεν 

έχει κατσίκες." Αυτή είναι μια τεράστια προσβολή. Οι «Άλφα» δεν θα 

μιλούν σε κανέναν που τους το λέει αυτό. 


