
 

 

 

 
 
 
 
 

Αγαπητή Έ***,  

Καταρχάς, ευχαριστώ για το e-mail σου.  

Για να μπορέσεις να βρεις τις απαντήσεις σου, θα σου ‘λεγα να ξεκινήσεις 
από τους στόχους σου.  

Τι θέλεις να πετύχεις; Για να μπορέσεις να πετύχεις οτιδήποτε, είναι 
σημαντικό ο στόχος σου να είναι έξυπνος, προκλητικός, S.M.A.R.T.  

Specific – συγκεκριμένος  
Measurable – μετρήσιμος  
Achievable – κατορθωτός  
Realistic – ρεαλιστικός  
Time – χρονικά πότε πρέπει να έχει επιτευχθεί  

Ξεκίνα λοιπόν από ‘κει. Αν τυχόν ο στόχος σου είναι κάτι πολύ γενικό, όπως 
π.χ. «θέλω ν’ αδυνατίσω γρήγορα», υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπεις 
καν σε δράση, γιατί αυτό που στοχεύεις στην ουσία δεν το ‘χεις ξεκαθαρίσει 
μέσα σου. Είναι εντελώς διαφορετικό να βάλεις στόχο, π.χ. «ξεκινάω 
διατροφή σήμερα, με στόχο να χάνω κάθε εβδομάδα 1 κιλό, ώστε στο πάρτι 
που ‘χω να πάω σ’ ένα μήνα, το ρούχο που θέλω να μου κάνει».  

Αφού κάνεις τον στόχο σου ξεκάθαρο, είναι πολύ σημαντικό να εξετάσεις αν 
πραγματικά είσαι έτοιμη γι’ αυτήν την αλλαγή.  

Ρώτα τον εαυτό σου, με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου 1 είναι 
καθόλου και 10 είναι πάρα πολύ:  

1. Πόσο σημαντικός είναι ο στόχος για σένα;  

2. Πόσο εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρεις; 

 



 

 

 

Μόλις απαντήσεις αυτές τις δυο ερωτήσεις και βρεις σε ποιο χρώμα 
βρίσκεσαι, έχεις ξεκαθαρίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι στο τεστ της 
ετοιμότητας.  

Στο τέλος θα βρεις την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

Το επόμενο σημαντικό είναι να μη βάζεις πολλούς στόχους παράλληλα, 
γιατί αυτό δε σε βοηθάει να είσαι αφοσιωμένη σ’ αυτό που θέλεις να 
πετύχεις.  

Σημείο κλειδί, ο στόχος σου να ‘ναι επιτεύξιμος και σου εξηγώ τι εννοώ. Αν 
αυτό που στοχεύεις είναι κάτι πολύ μεγάλο για σένα, τότε έλα να το σπάσεις 
σε μικρότερους στόχους, για να μπορέσεις να παρακολουθείς την πρόοδο 
καλύτερα και παράλληλα να μην έχεις το βάρος, ότι έχεις να κατορθώσεις το 
ακατόρθωτο!  

Στο σημείο που ο στόχος σου είναι πραγματικά πρόκληση για σένα, θα 
εξετάσεις τις επιλογές σου. Βοηθητικές ερωτήσεις για να βρεις το επόμενο 
βήμα είναι να σε ρωτήσεις:  

 Τι έχεις ήδη δοκιμάσει;  

 Τι άλλο θα μπορούσες να δοκιμάσεις που δεν το έχεις δοκιμάσει μέχρι 
σήμερα;  

Και μη μου ξεχάσεις τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις! 

 

 

 



 

 

 

Πώς θα μπορούσες να τα ξεπεράσεις;  

Τι χρειάζεται να συμβεί;  

Τι πρέπει να κάνεις και μέχρι πότε;  

Αν σκεφτείς όλα αυτά βήμα-βήμα, θα βρεις το μονοπάτι σου, προς τον στόχο. 
Αν χάσεις το βήμα σου στη διαδρομή, επαναπροσδιόρισε τη διαδρομή σου 
και πάρε τα μαθήματά σου.  

Αν ο στόχος σου πραγματικά τηρεί όλα τα παραπάνω, αλλά φλερτάρεις με 
την αναβλητικότητα, θα σου πρότεινα να δεις το βίντεο που έχω ετοιμάσει 
με θέμα «Αναβλητικότητα και πώς να την ξεπεράσεις» στη σελίδα του 
pillowfights.gr στο Facebook, για να εντοπίσεις τι μπορεί να κρύβεται πίσω 
απ’ αυτό. Σε περίπτωση που τα εφαρμόσεις και δυσκολευτείς, μπορείς να 
κλείσεις μια συνεδρία μέσω της υπηρεσίας «Κουβέντιασέ το!» στο eShop 
του pillowfights.gr, να το συζητήσουμε.  

Η Coach,  

Ελένη Τουρλούκη  

 

 

 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων:  

Μπλε - Επιτυχία / συντήρηση  

Ρόζ - Δράση: Είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις τις ενέργειες και να μπεις στην 
πράξη με κατεύθυνση την επιθυμητή αλλαγή  

Γκρι - Προετοιμασία: Βρίσκεσαι στο στάδιο της προετοιμασίας, αισθάνεσαι 
αρκετή σιγουριά ότι μπορείς να το πετύχεις  

Πράσινο - Περίσκεψη / σκέψη / θεωρία: Βρίσκεσαι στο στάδιο της 
σκέψης για την συγκεκριμένη αλλαγή, δεν έχεις φτάσει στο σημείο να 
θεωρείς αυτή την αλλαγή πραγματικά σημαντική για τη ζωή σου  

Μωβ - Πριν την σκέψη / «αμφίβολη» θεώρηση: Βρίσκεσαι στο στάδιο 
της «αμφίβολης» θεώρησης, μια τέτοια αλλαγή ίσως θα σε ενδιέφερε, όμως 
δεν της δίνεις ουσιαστική σημασία. 


