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ΡΟΛΟΓΟΣ 2ΘΣ
 ΕΚΔΟΣΘΣ 

Ρριν ζναν χρόνο περίπου ςυγκζντρωςα ςε αυτό το εγχειρίδιο πολφτιμεσ 

πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ χρειάηεται όποιοσ αποφαςίςει να διεκδικιςει 

ςοβαρά τθν πραγματοποίθςθ και επιτυχία των προςωπικϊν του 

δθμιουργικϊν ςτόχων.  

Με μεγάλθ μου χαρά διαπίςτωςα τθν τεράςτια ανταπόκριςθ που είχε το 

εγχειρίδιο για το 2019. Είναι πολλά τα άτομα που ιδθ από το φκινόπωρο 

του 2019 διλωςαν πωσ προςδοκοφςαν τθν ανακοίνωςθ τθσ νζασ ζκδοςθσ 

για το 2020.  

Βρίςκεται, λοιπόν, εδϊ πανζτοιμθ για να ςτακεί δίπλα ςασ, βαςικό 

εργαλείο για τουσ δθμιουργικοφσ ςτόχουσ που κα κζςετε και κα 

πραγματοποιιςετε μζςα ςτο 2020.  

Θ Νζα Ζκδοςθ για το 2020 ζχει εμπλουτιςτεί με νζεσ πλθροφορίεσ και νζεσ 

αςκιςεισ, οι οποίεσ εφχομαι να ςασ φανοφν ακόμα περιςςότερο 

επεξθγθματικζσ και χριςιμεσ για τθν προςωπικι ςασ Στοχοκεςία! 

Μαηί με τον ςυγκεκριμζνο οδθγό, ςασ καλϊ να απελευκερϊςετε τθν 

Φυςικι ςασ Ρεριζργεια, τθν Ρίςτθ ςασ ςτον Στόχο, το Πραμα που ζχετε 

εςωτερικά κατά τθν διαδικαςία πραγματοποίθςθσ, κακϊσ και Υπομονι και 

Επιμονι για να τον επιτφχετε. 
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Σασ εφχομαι, λοιπόν, μία υπζροχθ δθμιουργικι νζα Χρονιά! 

Ραναγιϊτα Ρ. 
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1. Θ ΣΘΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΘΝ ΗΩΘ ΣΟΥ 

Ζχω ςυναντιςει πολλοφσ ανκρϊπουσ, οι οποίοι ςτθν ιδζα τθσ αλλαγισ τθσ 

χρονιάσ βιϊνουν άγχοσ ι μελαγχολία ι αγωνία και ςτεναχϊρια. Μερικοί, 

μάλιςτα, μου ζχουν εξομολογθκεί πωσ νοιϊκουν ανιμποροι να ςκεφκοφν 

πϊσ ακριβϊσ να προγραμματίςουν τα βιματά τουσ για τθν νζα χρονιά, 

διότι δεν ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο, ζνα δεδομζνο ςθμείο μζςα ςτο 

μζλλον, προσ το οποίο κζλουν να κατευκυνκοφν.  

Το μεγάλο ςφάλμα, που πολλοί από εμάσ κάνουμε, είναι πωσ αφινουμε 

τουσ εαυτοφσ μασ εντελϊσ ανοργάνωτουσ και απρογραμμάτιςτουσ, να 

δοφμε αυτιν τθν αλλαγι να ζρχεται, χωρίσ να αποφαςίςουμε προσ ποιά 

κατεφκυνςθ επικυμοφμε να μασ πάει. Είναι, ςαν να λζμε, πωσ ζχουμε ζνα 

καράβι να πλζει μεςοπζλαγα, ςβινουμε τθν μθχανι και το αφινουμε 

ακυβζρνθτο να κατευκυνκεί, όπου το πάνε οι άνεμοι και τα καλάςςια 

ρεφματα. Με αυτιν τθν ςτάςθ μασ, το καράβι ζχει απειροελάχιςτεσ 

πικανότθτεσ να φκάςει ςτον προοριςμό που κζλουμε, πολφ δε 

περιςςότερο, να φκάςει εκεί ςϊο και αςφαλζσ και ςε εφλογο χρονικό 

διάςτθμα. 
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Κάπωσ ζτςι κα ςου ςυμβεί, λοιπόν, αν τθν ϊρα που ατενίηεισ το μζλλον, 

αντί να κζςεισ ζνα ςαφζσ ςχζδιο, για να κατευκυνκείσ προσ το μονοπάτι τθσ 

ηωισ που επικυμείσ, αφιςεισ τον εαυτόν ςου, να παραμείνει απλόσ 

παρατθρθτισ των γεγονότων που κα ζρχονται ςε εςζνα και κα αντιδράσ 

απλά ςε αυτά τα ερεκίςματα αμυντικά. 

Θ ιδζα τθσ ζναρξθσ του νζου ζτουσ φζρνει μαηί τθσ και ςκζψεισ για 

μελλοντικά ςχζδια και  νζεσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, κζτει ερωτθματικά για 

το πϊσ κα είναι θ ηωι ςου ςτουσ νζουσ μινεσ που κα ακολουκιςουν. Αν 

όμωσ ςου φαίνεται περίπλοκθ διαδικαςία, είναι διότι δεν γνωρίηεισ πωσ 

υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι μθχανιςμοί, για να ςε βοθκιςουν να κζτεισ τουσ 

Στόχουσ που επικυμείσ και να γνωρίηεισ πϊσ κα τουσ προςεγγίςεισ με 

επιτυχία. 

Για αυτόν ακριβϊσ τον λόγο είναι απαραίτθτο να μάκεισ να κζτεισ 

Δθμιουργικοφσ Στόχουσ ςτθν ηωι ςου και να αρχίςεισ να τουσ εφαρμόηεισ.  
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1.1 Σί είναι, όμωσ, ακριβώσ οι Δημιουργικοί τόχοι;  

Αρχικά, Στόχοσ είναι ζνα τελικό αποτζλεςμα που μπορεί να παρατθρθκεί 

και να μετρθκεί. Επιτυγχάνεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο, 

μζςα από δομθμζνα βιματα που ζχουν μία ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία 

μεταξφ τουσ. Ο Στόχοσ αποφζρει κάποιο ςυγκεκριμζνο όφελοσ ςε εκείνον 

που τον επιτυγχάνει.  

Για παράδειγμα, ζνασ απλόσ Στόχοσ είναι να πάω το αμάξι ςτο ςυνεργείο 

για το ετιςιο service του. Κζτω το χρονικό όριο πωσ κα το πάω ζναν 

ςυγκεκριμζνο μινα του χρόνου. Ακολουκϊ τα δομθμζνα βιματα δράςθσ: 

ςυνεννοοφμαι με το ςυνεργείο και κλείνω θμερομθνία που κα το πάω εκεί. 

Κανονίηω τισ υποχρεϊςεισ μου για εκείνθν τθν θμζρα, ϊςτε να μθν 

χρειάηομαι αμάξι για τθν μετακίνθςι μου ι βρίςκω κάποιο προσ προςωρινι 

αντικατάςταςθ. Ζχω ιδθ υπολογίςει ςτον οικονομικό προχπολογιςμό μου 

το ποςό που κα χρειαςκϊ –κατά προςζγγιςθ– για να πλθρϊςω το 

ςυνεργείο. 

Ζνασ πιο πολφπλοκοσ Στόχοσ είναι θ εφρεςθ εργαςίασ ι θ αγορά νζασ 

κατοικίασ ι θ εκμάκθςθ μίασ νζασ γλϊςςασ. 
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Ρζραν, όμωσ, από τουσ απλοφσ ςτόχουσ, πιο ςθμαντικοί ςτθν ηωι μασ είναι 

οι Δθμιουργικοί Στόχοι. Αυτοί δίνουν πνοι και κίνθτρο ςτθν διαβίωςι μασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ο Δθμιουργικόσ Στόχοσ είναι το είδοσ του Στόχου που 

αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ Χαράσ, Υγείασ, Ραραγωγικότθτασ και 

Συνολικισ Βελτίωςθσ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ Σου. Είναι το είδοσ του Στόχου 

που κάνει τθν διαβίωςι ςου πιο όμορφθ, ενδιαφζρουςα και πλοφςια ςε 

κετικζσ εμπειρίεσ! 
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1.2 Προώποθέςεισ Δημιουργικών τόχων 

Μποροφν όλοι οι Στόχοι ςου να γίνονται Δθμιουργικοί, εάν : 

α) γίνονται με χαρά και κετικό ςυναίςκθμα από εςζνα και  

β) αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ ςου μζςα από 

κετικζσ μεκόδουσ και θκικά αποδεκτζσ λφςεισ. 

Δθμιουργικόσ Στόχοσ είναι, για παράδειγμα, μπορεί να είναι θ βελτίωςθ 

των οικονομικϊν ςου μζςα από τθν εφρεςθ νζασ εργαςίασ ι μζςα από τθν 

αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςου ςτοιχείων. Άλλοσ Δθμιουργικόσ Στόχοσ είναι 

θ εναςχόλθςι ςου με τθν μουςικι και θ εκμάκθςθ ενόσ μουςικοφ οργάνου. 

Ι, ακόμα, θ διεφρυνςθ του κοινωνικοφ ςου κφκλου μζςα από τθν 

ταυτόχρονθ εναςχόλθςι ςου με νζεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ χορωδία, 

φιλοηωικζσ οργανϊςεισ, θ κθπουρικι, θ εγγραφι ςε ορειβατικοφσ και 

περιθγθτικοφσ ςυλλόγουσ, ςε ομαδικά ακλιματα, ςεμινάρια φωτογραφίασ 

και καταςκευϊν, και πολλά άλλα. Ζτεροσ Δθμιουργικόσ Στόχοσ μπορεί να 

είναι θ απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων, όπωσ θ καταςκευι κοςμθμάτων και 

διακοςμθτικϊν, θ γνϊςθ υπολογιςτϊν, θ αςτροπαρατιρθςθ, κάποια 

ακλθτικι δραςτθριότθτα, μία ξζνθ γλϊςςα, τα ταξίδια ςε νζουσ 

προοριςμοφσ κλπ. 
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Βζβαια, θ ςτοχοκεςία δεν αποτελεί μία απλοϊκι διαδικαςία. Διακζτει ζναν 

πολφ ςυγκεκριμζνο μθχανιςμό, δομθμζνα βιματα και ζνα 

εμπεριςτατωμζνο κεωρθτικό υπόβακρο, για να μπορζςεισ να οδθγθκείσ 

ςτθν επιτυχθμζνθ πραγματοποίθςθ των Στόχων ςου. Αυτό, όμωσ, δεν 

αποτελεί το αντικείμενο ανάλυςθσ του παρόντοσ οδθγοφ. Μπορείσ να 

πλθροφορθκείσ περιςςότερα για τουσ Δθμιουργικοφσ Στόχουσ ςτισ 

ιςτοςελίδεσ μου: https://uplifepsychology.com/ και 

https://uplifepsychology.com/blog, κακϊσ και ςτον λογαριαςμό facebook: 

https://www.facebook.com/PanagiotakiPanagiota, όπου αναρτϊ τακτικά 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το πϊσ μπορείσ να πραγματοποιείσ τουσ Στόχουσ 

ςου. Μπορείσ, επίςθσ, να καταχωριςεισ το email ςου εδϊ: 

https://uplifepsychology.com/, για να λαμβάνεισ τα εξειδικευμζνα 

newsletters μου για αυτό το κζμα ι να μου γράψεισ ςχετικά ςτθν 

διεφκυνςθ panagiota@uplifepsychology.com.   

 

 

https://uplifepsychology.com/
https://uplifepsychology.com/blog
https://www.facebook.com/PanagiotakiPanagiota
https://uplifepsychology.com/
mailto:panagiota@uplifepsychology.com
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1.3 Θ Συνταγι για Ζξυπνουσ Στόχουσ 

Στθν Αγγλικι Γλϊςςα υπάρχει το ακρωνφμιο  S.M.A.R.T.  για να περιγράψει 

τθν ςωςτι ςυνταγι για τθν επιτυχία ενόσ Στόχου. Ραρακάτω εμφανίηεται θ 

επεξιγθςθ του ακρωνυμίου και ςτον πίνακα που ακολουκεί υπάρχει ζνα 

παράδειγμα ενόσ ςτόχου που ακολουκεί τθν ςυνταγι του S.M.A.R.T. . 

S.M.A.R.T. Goals – Στόχοι «’Εξυπνοι» 

Specific – Συγκεκριμζνοι (όχι πολφ κεωρθτικοί ι αόριςτοι) 

Measurable - Μετριςιμοι 

Attainable – Ρραγματοποιιςιμοι  

Relevant – Σχετικοί  (με τθν προςωπικι ςου εξζλιξθ)  

Time Bound – Χρονικά Συγκεκριμζνοι 

 

Στθν επόμενθ ςελίδα ακολουκεί ζνα παράδειγμα τθσ SMART 

ςυνταγισ! 
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Specific – 

Σσγκεκριμένοι 

Measurable

Μετρήσιμοι 

Attainable – 

Υλοποιήσιμοι 

Relevant – 

Στετικοί 

Time Bound – 

Χρονικά 

Ορισμένοι 

     

Τί ακριβώς θα 

κάνεις στον 

Στόχο Σου; 

Πώς θα 

γνωρίζεις ότι 

επιτυγχάνεις 

τον Στόχο  

Σου; 

Ποιά βήματα θα κάνεις, 

για να επιτύχεις τον 

Στόχο Σου; 

Τί ακριβώς 

καθιστά τον 

Στόχο Σου 

σημαντικό;  

Πότε θέλεις να 

ολοκληρώσεις 

τον Στόχο Σου; 

«Θέλω να πάω 

διακοπές στην 

Νέα Υόρκη και 

να ξοδέψω 

έως 

3000Ευρώ.» 

«Θα ελέγχω 

μηνιαία την 

διαδικασία 

εξοικονόμησης 

που έχω 

θέσει.»  

«Θα εξοικονομώ 100 

Ευρώ μηνιαίως και σε 30 

μήνες θα έχω 

συγκεντρώσει τα 3000 

Ευρώ.» 

«Μου δίνει 

νόημα ζωής 

να ταξιδεύω 

σε νέες χώρες 

και να 

γνωρίζω 

νέους 

πολιτισμούς.» 

«Μέσα στα 

επόμενα 3 

χρόνια θα έχω 

μαζέψει τα 

χρήματα και θα 

οργανώσω το 

ταξίδι.» 
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2. ΡΟΙΕΣ ΑΚΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΟΨΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ; 

Ρροκειμζνου να κατανοιςεισ περιςςότερο, γιατί είναι ςθμαντικό να κζτεισ 

εςφ προςωπικοφσ ςτόχουσ ςτθν ηωι ςου, μπορείσ να απαντιςεισ ςτισ 

παρακάτω ερωτιςεισ.  

1. Τί ςθμαίνει για εςζνα να κζτεισ δθμιουργικοφσ Στόχουσ; 
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2. Ροφ ωφελοφν οι Στόχοι ςτθν ηωι ςου; 
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3. ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

Ζχοντασ απαντιςει τισ δφο παραπάνω ερωτιςεισ, ζχεισ ιδθ αρχίςει να 

ςκζπτεςαι βακφτερα τθν ζννοια “Στόχοι”. Με αυτιν τθν νζα προοπτικι, ςε 

καλϊ να ςυμπλθρϊςεισ τισ παρακάτω αςκιςεισ. Κα ςε βοθκιςουν να 

εντοπίςεισ και να καταγράψεισ, όςο πιο ςυγκεκριμζνα γίνεται, τουσ 

προςωπικοφσ ςου Δθμιουργικοφσ Στόχουσ για το 2020. 

Ξεκινάμε!  

  



Panagiota Panagiotaki – uplifepsychology.com – Copyright 2020 

18 

3.1 Η Σέλεια Μέςη Ημέρα ου 

Θ πρϊτθ άςκθςθ ζχει ωσ ςκοπό τθσ να ςε βοθκιςει να κατανοιςεισ πϊσ κα 

ικελεσ να ηεισ ςτθν ιδανικι ςου κακθμερινότθτα. Αποτελεί μία διαδικαςία 

που πολφ ςυχνά κεωροφμε δεδομζνθ και δεν τθν λαμβάνουμε ςοβαρά 

υπόψθ μασ.  

Ωςτόςο, είναι εξαιρετικά ςθμαντικι, διότι, αν μπορείσ να οραματίηεςαι τθν 

τζλεια κακθμερινι ςου διαβίωςθ, αποκτάσ τθν δυνατότθτα να 

ςυνειδθτοποιιςεισ πϊσ κζλεισ να ηεισ πραγματικά. Μόλισ φκάςεισ ςε 

αυτιν τθν ςυνειδθτοποίθςθ, μπορείσ να ξεκακαρίςεισ ποιοί ακριβϊσ είναι 

οι Στόχοι που χρειάηεται να κζςεισ. Στθν ςυνζχεια, με το όραμα τθσ Τζλειασ 

Μζςθσ Θμζρασ ςου κατά νου, διακζτεισ τα ιςχυρά κίνθτρα, ϊςτε να 

προβείσ ςτισ απαραίτθτεσ κινιςεισ προκειμζνου να επιτφχεισ τουσ 

Δθμιουργικοφσ ςου Στόχουσ. 

Ράρε, λοιπόν, χαρτί και μολφβι ι τον υπολογιςτι ςου (αν και ςυνιςτϊ το 

χαρτί και το μολφβι) και γράψε πϊσ οραματίηεςαι το τζλειο πρόγραμμα 

μίασ ιδανικισ μζςθσ θμζρασ για εςζνα. 
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Ριο ςυγκεκριμζνα, απάντα ςτα παρακάτω ερωτιματα: 

 Τί ϊρα ξυπνάσ;  

 

 

 Ροια είναι θ ρουτίνα ςου μόλισ ξυπνιςεισ; 

 

 

 

 

 Φιλάσ τον/τθν υπζροχο/θ ςφντροφό ςου/ςφηυγό ςου; Λεσ καλθμζρα 

ςτα παιδιά ςου; Λεσ καλθμζρα ςτουσ ςυγκατοίκουσ ςου ι ςτουσ 

γείτονζσ ςου; 

 

 

 

 Ανοίγεισ τα παράκυρα του ςπιτιοφ ςου και ατενίηεισ τθν υπζροχθ κζα 

προσ τθν φφςθ; Ροφ ιδανικά βρίςκεται το ςπίτι αυτό και πϊσ είναι 

διαμορφωμζνο; 

 



Panagiota Panagiotaki – uplifepsychology.com – Copyright 2020 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κάνεισ τον πρωινό ςου διαλογιςμό και τθν ελαφρά πρωινι 

γυμναςτικι ςου; Τί είδουσ γυμναςτικι είναι; 

 

 

 

 

 

 Δείχνεισ ευγνωμοςφνθ για όλα τα αγακά που ζχεισ ςτθν ηωι ςου; Λεσ 

«ευχαριςτϊ» για αυτά; Ρϊσ εκφράηεισ τθν ευγνωμοςφνθ ςου; 
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 Αν όχι, τότε πϊσ ςυμπεριφζρεςαι; Τί ακριβϊσ κάνεισ; 

 

 

 

 

 

 Κατάγραψε ςτθν ςυνζχεια πϊσ εκτυλίςςεται θ μζςθ ιδανικι ςου 

θμζρα, βιμα-βιμα. Ζνα βαςικό ςτοιχείο εδϊ είναι θ λζξθ «μζςθ». 

Σθμαίνει μία θμζρα που δεν αφορά ςε κάποια ειδικι περίςταςθ, 

όπωσ τα γενζκλιά ςου, τισ διακοπζσ ςου, τον γάμο ςου, τθν 

προαγωγι ςου, κλπ. Ρρόκειται ουςιαςτικά για μία θμζρα που τθν 

ηεισ κακθμερινά πάλι και πάλι, χωρίσ να βαριζςαι, να δυςαναςχετείσ 

ι να κουράηεςαι. 

Γράψε παρακάτω αυτιν τθν περιγραφι, όςο πιο αναλυτικά γίνεται, με 

όςο περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τθν Τζλεια Μζςθ Θμζρα Σου. Ζτςι 
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κα αποκτιςεισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τουσ Δθμιουργικοφσ 

Στόχουσ που πραγματικά επικυμείσ να κζςεισ.  

 Αρχικά, κα δεισ κακαρά ποιζσ μικρζσ ςυνικειεσ μπορείσ να 

υιοκετιςεισ ιδθ από ΤΩΑ, ϊςτε να κζςεισ τον Εαυτόν ςου 

μερικά βιματα πιο κοντά ςτο όραμά ςου για τθν Τζλεια Μζςθ 

Θμζρα Σου. Γράψε παρακάτω κάποιεσ από αυτζσ τισ μικρζσ 

ςυνικειεσ που κα μποροφςεσ να ξεκινιςεισ ιδθ από ςιμερα (π.χ. 

αλλαγι τθσ διατροφικισ ςυνικειασ, γυμναςτικι, καλφτερο πρωινό 

ξφπνθμα, ςωςτό πρωινό γεφμα, διαλογιςμόσ, καλφτερθ υγιεινι 

δοντιϊν, φροντίδα του ςϊματοσ, διάβαςμα 30ϋ λεπτϊν 

θμερθςίωσ βιβλίων-πλθροφοριϊν για τθν επίτευξθ των Στόχων 

ςου, νζεσ κοινωνικζσ επαφζσ, νζεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, 

κ.ά.). 
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Θ Τζλεια Μζςθ Θμζρα Μου 
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3.2 Η Σέλεια Μέςη Εβδομάδα ου 

Τθν χρονιά που μασ πζραςε, όταν μία πελάτιςςά μου ζκανε τθν άςκθςθ τθσ 

«Τζλειασ Μζςθσ Θμζρασ» , αντιλιφκθκε πωσ υπιρχαν κάποιεσ 

δραςτθριότθτζσ τθσ, τισ οποίεσ επικυμοφςε να τισ πραγματοποιεί όχι ςε 

κακθμερινι βάςθ, αλλά ςε εβδομαδιαία.  

Βάςει αυτοφ εκτόσ από τθν Τζλεια Μζςθ Θμζρα τθσ, ζλαβε τθν 

πρωτοβουλία να ςυμπλθρϊςει και τθν Τζλεια Μζςθ Εβδομάδα τθσ. 

Αυτι θ εικόνα τθσ εβδομαδιαίασ επαναλθπτικότθτασ, τθν ενκάρρυνε να 

ακολουκεί με περιςςότερθ ακρίβεια το πρόγραμμα πραγματοποίθςθσ των 

Στόχων τθσ, κακϊσ τθσ προςζφερε περιςςότερθ ευελιξία, για να 

προςαρμόηει ςτο πρόγραμμά τθσ πολλζσ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Το αποτζλεςμά τθσ μζςα ςτθν χρονιά που μασ πζραςε απζδειξε πωσ 

επιτυγχάνει τουσ Στόχουσ που ζχει κζςει, ενϊ ταυτόχρονα μπορεί να 

απολαμβάνει και άλλεσ ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ που μπορεί να μθν 

ςχετίηονται άμεςα με τουσ Στόχουσ τθσ, αλλά ςίγουρα προάγουν τθν 

ποιότθτα τθσ ηωισ τθσ, όπωσ π.χ. θ γυμναςτικι, θ παρακολοφκθςθ ςινεμά 

(είναι μεγάλθ ςινεφίλ), θ επαφι τθσ με τουσ φίλουσ τθσ. 

Μου άρεςε πολφ θ ιδζα τθσ για τθν ιδανικι Μζςθ Εβδομάδα, που τθσ 

υποςχζκθκα πωσ κα τθν ενςωματϊςω ςτθν νζα ζκδοςθ για το 2020.  
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Εδϊ, λοιπόν, καλείςτε να ςυμπλθρϊςετε τισ δραςτθριότθτεσ για τθν Τζλεια 

Μζςθ Εβδομάδα Σασ, όπωσ κα κάνατε για τθν μία θμζρα. Αυτό που 

διαφζρει είναι πωσ μπορείτε να εξειδικεφςετε ςτισ δραςτθριότθτεσ που κα 

κζλατε να περιλαμβάνει μία θμζρα, χωρίσ να επαναλαμβάνεται όλεσ τισ 

θμζρεσ τθσ ίδιασ εβδομάδασ. Για παράδειγμα, τθν Ρζμπτθ πζρα από τθν 

δράςθ που πραγματοποιϊ για τουσ ςτόχουσ μου, μου αρζςει να παίηω 

επιτραπζηια παιχνίδια με τουσ φίλουσ μου, αλλά τθν Ραραςκευι πθγαίνω 

ςτο κολυμβθτιριο, ενϊ το Σάββατο αφιερϊνω κάποιεσ ϊρεσ ςτθν 

ορειβαςία ι ςτθν επίςκεψθ ενόσ μουςείου. 

Ραρακάτω ςασ παρουςιάηω ζναν μίνι πίνακα όπου μπορείτε να 

ςυμπλθρϊςετε τθν ειδικι Σασ Τζλεια Μζςθ Εβδομάδα. Αν κζλετε να 

φανείτε δθμιουργικοί/ζσ, μπορείτε να ςχεδιάςετε ζναν δικό ςασ πίνακα ι 

μικρι ατηζντα ςτο οποίο κα καταγράψετε τα ωράρια και τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Τζλειασ Μζςθσ Εβδομάδασ Σασ με χρϊματα ι ςχζδια 

που ςασ εμπνζουν. 

(Σε ευχαριςτϊ Ε.! για τθν ιδζα!) 
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Η Τέλεια Μέση Εβδομάδα Μου 

Εβδομάδα από ___________________ έως ________________________ 

Κυριακή   Δευτέρα Τρίτη   Τετάρτη   Πέμπτη    Παρασκευή Σαββάτο 
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3.3 Μικρά, Απτά Βήματα Μπορούν να ςε Οδηγήςουν Πολύ Ψηλά! 

Μόλισ τελειϊςεισ το γράψιμο, κοίταξε πάλι τθν λίςτα ςου. Κα 

παρατθριςεισ πωσ αρκετζσ από τισ αλλαγζσ μοιάηουν μεγάλεσ και 

απαιτθτικζσ. Αυτό είναι αναμενόμενο. Κακϊσ όμωσ κα τισ πραγματοποιείσ, 

κα κάνεισ τον Δθμιουργικό ςου Στόχο ακόμα πιο κακαρό και ςυγκεκριμζνο 

μζςα ςτον νου ςου. 

Αυτό με τθν ςειρά του, κα ωκιςει τον νου ςου να αρχίςει υποςυνείδθτα να 

λειτουργεί προσ τθν κατεφκυνςθ του Στόχου. Ζτςι, κα αρχίςεισ να 

παρατθρείσ ευκαιρίεσ που πρωτφτερα δεν είχεσ δει, κα αρχίςεισ να κάνεισ 

κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά και κα αντιλαμβάνεςαι πωσ ςταδιακά 

οι ςυνκικεσ και οι καταςτάςεισ γφρω ςου κα αλλάηουν, δθμιουργϊντασ 

διαφορετικά, κετικότερα αποτελζςματα προσ εςζνα. 

 Ξεκίνα με τισ πιο μικρζσ αλλαγζσ και κακϊσ τισ κατακτάσ, άρχιςε 

να κάνεισ ολοζνα και μεγαλφτερεσ. 

 Διάλεξε κάποιεσ απλζσ αλλαγζσ, οι οποίεσ δεν περιλαμβάνουν, 

π.χ., τθν αλλαγι εργαςίασ ι τθν μετακόμιςι ςου ςε μία άλλθ 

χϊρα. Μπορείσ να ξεκινιςεισ με το να αυξάνεισ τθν ευγνωμοςφνθ 

ςου για τα κετικά πράγματα που λαμβάνουν χϊρα ςτθν ηωι ςου, 
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ι με το να αφιερϊνεισ ουςιαςτικότερο χρόνο ςτθν οικογζνειά ςου 

ι με το να γυμνάηεςαι μιςι ϊρα παραπάνω ι να διαβάηεισ μιςι 

ϊρα παραπάνω θμερθςίωσ. 

 Επίμεινε ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ με κίνθτρο και αποφαςιςτικότθτα 

για 30 θμζρεσ. Αυτόσ ο χρόνοσ χρειάηεται, ϊςτε μετά οι αλλαγζσ 

να εφαρμόηονται αυτόματα. Μόλισ επιβεβαιϊςεισ ότι τισ ζχεισ 

εδραιϊςει, μπορείσ να προχωριςεισ ςτθν επόμενθ και λίγο πιο 

δφςκολθ αλλαγι, με τον ίδιον τρόπο. 

 Μθν περιμζνεισ τθν «τζλεια» ςτιγμι, προκειμζνου να ξεκινιςεισ 

τισ αλλαγζσ ςυνθκειϊν. Θ πιο κατάλλθλθ ςτιγμι είναι ΤΩΑ! 

Ρολλζσ φορζσ αναβάλλουμε να ξεκινιςουμε μία νζα 

δραςτθριότθτα, ίςωσ από φόβο τθσ αποτυχίασ. Πμωσ, θ 

αναβλθτικότθτα δεν ζχει προςφζρει ποτζ καμία πρόοδο ςε 

κανζναν. Θ μόνθ οδόσ, για να επιτφχουμε τον Δθμιουργικό μασ 

Στόχο, είναι να ξεκινιςουμε άμεςα να κάνουμε τισ δράςεισ που 

μασ φζρουν ζνα βιμα πιο κοντά του.  
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3.4 Σα Επιτεύγματά ου για το 2019 

Μία από τισ μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε ωσ Δθμιουργοί, 

είναι πωσ δεν πιςτεφουμε ςυχνά ςτισ δυνατότθτζσ μασ και ςτθν ικανότθτά 

μασ, να επιτυγχάνουμε ςτουσ Στόχουσ που κζτουμε. Εξαιτίασ αυτοφ του 

μειονεκτιματοσ, υποπίπτουμε ςτο ςφάλμα να υποτιμοφμε τον Εαυτόν μασ 

και να λζμε ςτον εςωτερικό μασ διάλογο πωσ «δεν κα τα καταφζρουμε», 

πωσ «δεν αξίηουμε να επιτφχουμε» και αρκετζσ άλλεσ τζτοιεσ αρνθτικζσ και 

αβάςιμεσ πεποικιςεισ.  

Μία καλι λφςθ για να τισ απενεργοποιιςουμε και να προετοιμαςτοφμε για 

τθν επίτευξθ των Δθμιουργικϊν μασ Στόχων, είναι να καταγράψουμε τα 

επιτεφγματα τθσ χρονιάσ που μόλισ πζραςε.  

Ράρε, λοιπόν, πάλι ζνα μολφβι και ζνα χαρτί ι τον υπολογιςτι (αλλά, 

είπαμε, ςυνιςτϊ καλφτερα τον παραδοςιακό χειρόγραφό τρόπο, διότι ζχει 

αποδειχκεί και επιςτθμονικά πιο αποτελεςματικόσ) και γράψε ποιά είναι τα 

Επιτεφγματά ςου για το 2019. 

Μυςτικό Νο 1! Το Επίτευγμα μπορεί να είναι κάτι αρκετά μικρό, όπωσ ότι 

περιόριςεσ τθν κατανάλωςθ ηάχαρθσ ι ότι καταφζρνεισ πλζον και ξυπνάσ 

είκοςι λεπτά νωρίτερα και αυτό ςε εξυπθρετεί ςτθν κακθμερινότθτά ςου. 

Μπορεί ακόμα να είναι πωσ ζλαβεσ τελικά τθν απόφαςθ να ξεκινιςεισ τθν 
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αποταμίευςθ των €50,00 μθνιαίωσ, που κακυςτεροφςεσ τόςον καιρό, ι ότι 

γράφθκεσ ςε ταχφρρυκμθ εκμάκθςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ. Πτι αποφάςιςεσ 

να επαναπροςδιορίςεισ τθν φιλία ςου με μία ςυγκεκριμζνθ παρζα, με τθν 

οποία αιςκανόςουν άβολα για μεγάλο διάςτθμα. Πτι πιγεσ εκείνο το ταξίδι 

ςτο εξωτερικό που πάντα ονειρευόςουν, αλλά δίςταηεσ. Το πρϊτο «όχι» 

που είπεσ αντί να δϊςεισ δανεικά ςτον αδελφό ςου, τα οποία γνωρίηεισ 

καλά πωσ δεν κα ςου επιςτρζψει ποτζ.  

Τα πάντα, όςα οδθγοφν ςτθν ϊκθςθ τθσ ηωισ ςου προσ τα εμπρόσ, είναι 

Επιτεφγματα. Μθν τα λογοκρίνεισ! Κάκιςε και γράψε τα! Είναι δικά ςου 

αποκτιματα και οφείλεισ να τα αναγνωρίςεισ! 

Μυςτικό Νο 2! Για να διευκολφνεισ περιςςότερο τον εντοπιςμό των 

Επιτευγμάτων ςου, ξεκίνα να κυμάςαι μινα-μινα τί ςυνζβθ ςτθν ηωι ςου 

ιδθ από τον Λανουάριο 2019, μζχρι τον Δεκζμβριο 2019. Αν ςε διευκολφνει 

περιςςότερο, ςθμείωνε, όςα γεγονότα κυμάςαι, ςε μία πρόχειρθ λίςτα ι 

ψάξε τθν ατηζντα ςου για το 2019, ϊςτε να κυμθκείσ πλθροφορίεσ που 

πικανόν να ζχεισ ξεχάςει. 
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Σκζψου και βάλε ςτθν λίςτα ςου:  

α) επαγγελματικά επιτεφγματα,  

β) προςωπικά επιτεφγματα, 

γ) δφςκολεσ διαπροςωπικζσ ι κοινωνικζσ καταςτάςεισ που διαχειρίςτθκεσ 

με επιτυχία,  

δ) κετικά ςχόλια ι ανατροφοδοτιςεισ ι επαίνουσ που ζλαβεσ αυτό το 

διάςτθμα και 

ε) περιςτατικά, ςτα οποία υπιρξεσ ευγενισ με τον Εαυτόν ςου. 

 

Κατάγραψε παρακάτω, όςα περιςςότερα Επιτεφγματα ςου κυμάςαι για το 

2019. 
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Θ Λίςτα Των Επιτευγμάτων μου για το 2019 
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Τϊρα που κατζγραψεσ, όςο περιςςότερα κυμικθκεσ, διάβαςζ τα άλλθ μία 

φορά. Ρεσ Συγχαρθτιρια ςτον Εαυτόν Σου για όλα τα παραπάνω. Είναι 

πικανόν πωσ δεν λεσ αρκετά ςυχνά «Συγχαρθτιρια» ςε εςζνα προςωπικά. 

Το πλζον πικανό είναι πωσ ςυχνότερα κατθγορείσ τον Εαυτόν ςου, για όςα 

κεωρείσ πωσ δεν ζχεισ κάνει ςωςτά ι αρκετά ι τζλεια! Αυτι θ 

ςυμπεριφορά, όμωσ, δεν ςε βοθκάει να πασ μπροςτά! Αντικζτωσ, ςε 

αποκαρρφνει! 

Τϊρα, λοιπόν, κοίτα τα Επιτεφγματά ςου, και άρχιςε να ςυνειδθτοποιείσ 

πωσ είναι δικά ςου αποτελζςματα και πωσ εάν το κζλεισ, μπορείσ να 

Δθμιουργιςεισ και άλλα πιο ςφνκετα, ακολουκϊντασ το μονοπάτι των 

Δθμιουργικϊν ςου Στόχων. 
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3.5 Δημιουργικοί τόχοι ου για το 2020 

Αφοφ, λοιπόν ζχεισ ολοκλθρϊςει τισ δφο παραπάνω αςκιςεισ 

προετοιμαςίασ Στόχων, ιλκε θ ςτιγμι να εντοπίςεισ ποιοί ακριβϊσ είναι οι 

Δθμιουργικοί ςου Στόχοι για το 2020. 

Κλειδί Νο 1! Είναι ςθμαντικό να είναι Στόχοι, τουσ οποίουσ πράγματι 

επικυμείσ να επιτφχεισ. Πχι επειδι τουσ επιβάλλουν ι κοινωνικζσ ςυνκικεσ 

ι το οικογενειακό ςου περιβάλλον. Είναι Στόχοι, που ςου προκαλοφν καλι 

διάκεςθ, όρεξθ και κετικι ενζργεια, για να κινθτοποιθκείσ και να τουσ 

επιτφχεισ.  

Για παράδειγμα, όταν αποφάςιςα να ξεκινιςω τισ δεφτερεσ μεταπτυχιακζσ 

μου ςπουδζσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, δεν το ζκανα επειδι 

υπιρχε κάποια κοινωνικι πίεςθ ι επειδι κάποιοσ άλλοσ μου είπε να το 

κάνω. Ζλαβα αυτιν τθν απόφαςθ κακαρά, επειδι πραγματικά επικυμοφςα 

να αποκτιςω περιςςότερεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε αυτόν τον τομζα. Το 

αποτζλεςμα είναι πωσ παρακολουκϊ με χαρά το πρόγραμμα και 

αιςκάνομαι ευχαρίςτθςθ και όρεξθ για να καλφψω τισ ακαδθμαϊκζσ 

απαιτιςεισ του. Αυτό, κατ’ επζκταςθ, φαίνεται και ςτισ επιδόςεισ μου, οι 

οποίεσ είναι ικανοποιθτικζσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να απολαμβάνεισ τθν 

διαδικαςία επίτευξθσ ενόσ Δθμιουργικοφ ςου Στόχου, διότι θ διαδικαςία 

είναι ουςιαςτικόσ χρόνοσ από τθν ΗΩΘ ςου! 
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Άλλο παράδειγμα αφορά ςε ζναν πελάτθ μου, ο οποίοσ από μικρόσ ικελε 

να κάνει μόνο ζνα πράγμα ςτθν ηωι του: να κτίηει πλοία. Ρολλοί ιταν αυτοί 

μζςα ςτθν οικογζνειά του που επιχείρθςαν να του αλλάξουν γνϊμθ, 

ιςχυριηόμενοι πωσ θ ναυπθγικι είναι μία δφςκολθ ςχολι για να μπει και 

επιπλζον ο εργαςιακόσ τθσ χϊροσ άκρωσ ανταγωνιςτικόσ. Εκείνοσ, όμωσ, με 

υπομονι και επιμονι φρόντιηε να προετοιμάηεται για αυτιν τθν 

επαγγελματικι πορεία. Διάβαηε όςο περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφςε 

για τον τομζα, προετοιμάςτθκε για τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ όςο καλφτερα 

μποροφςε, πζραςε ςτισ εξετάςεισ του με επιτυχία ςτο τμιμα Ναυπθγικισ 

που επικυμοφςε, ωσ φοιτθτισ ηιτθςε καλοκαιρινι εργαςία –ζςτω και 

αμιςκί- ςε ναυτιλιακι εταιρεία, ϊςτε να βρίςκεται μζςα ςτο περιβάλλον 

αυτό και να αποκτά εμπειρία. Το αποτζλεςμα ιταν πωσ αποφοίτθςε με 

μεγάλθ επιτυχία και  προςελιφκθ από τθν ίδια αυτιν εταιρεία άμεςα, θ 

οποία χρθματοδότθςε εν μζρει και το μεταπτυχιακό του! Ο πελάτθσ μου 

δεν πζτυχε, απλά διότι ιταν «διάνοια», όπωσ πολφ εφκολα κα ςυμπζραινε 

κάποιοσ. Ρζτυχε, διότι ζκανε αυτό που αγαποφςε. Αυτό το γεγονόσ του 

ζδινε τθν ϊκθςθ να κζλει να αςχολείται, όςο περιςςότερο μποροφςε με 

τον Στόχο του. Θ εναςχόλθςθ αυτι τον γζμιηε με χαρά και πλιρωςθ και όςο 

πιο μεγάλθ θ χαρά του τόςο μεγαλφτερθ θ εναςχόλθςι του. Αυτόσ είναι ο 

Κφκλοσ Τθσ Δθμιουργίασ! 
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Κλειδί Νο 2! Υπάρχει περίπτωςθ να ζχεισ κζςει κάποιον Στόχο και ςτθν 

πορεία προσ τθν επίτευξι του να ςυνειδθτοποιιςεισ πωσ τελικά δεν το 

επικυμείσ άλλο, είτε διότι ανακαλφπτεισ πωσ δεν ιταν από τθν αρχι αυτό 

που ικελεσ είτε διότι από τότε ζωσ τϊρα άλλαξαν τα δεδομζνα ςου. Είναι 

φυςιολογικό να κεσ να επαναπροςδιορίςεισ τον Στόχο και να ορίςεισ ζναν 

νζο πιο κατάλλθλο βάςει των νζων αναγκϊν, επικυμιϊν και ςυνκθκϊν ςτθν 

ηωι ςου.  

Ζχε, λοιπόν, τα μάτια ανοικτά και παρατιρθςε διαρκϊσ, αν ο Δθμιουργικόσ 

Στόχοσ, ςτον οποίον επενδφεισ τθν δθμιουργικι ςου ενζργεια, τον χρόνο 

ςου, τισ δεξιότθτζσ ςου ακόμα και τα υλικά αγακά ςου, είναι ακόμα 

επικυμθτόσ και ςου προκαλεί τθν ίδια μεγάλθ ευχαρίςτθςθ, κινθτοποίθςθ 

για δράςθ, ικανοποίθςθ και χαρά. 

Για παράδειγμα, μία πελάτθσ μου επικυμοφςε διακαϊσ να κζςει ωσ Στόχο 

τθν αλλαγι εργαςίασ. Ζκεςε, λοιπόν, αυτόν τον Στόχο, και ακολοφκθςε 

όλον τον δομθμζνο μθχανιςμό επίτευξθσ του Στόχου που τθσ είχα διδάξει. 

Στθν πορεία, όμωσ, και κακϊσ ο Στόχοσ τθσ εξελιςςόταν πολφ καλά, 

ςυνειδθτοποίθςε (και ςε αυτό βοικθςε πολφ θ άςκθςθ τθσ Τζλειασ Μζςθσ 

Θμζρασ) πωσ εκείνο, το οποίο επικυμοφςε, δεν ιταν θ απλι αλλαγι 

εργαςίασ, αλλά θ μετακόμιςι τθσ ςτθν φπαικρο, ςτθν οποία κα μποροφςε 

να απολαμβάνει κακθμερινά τα πλεονεκτιματα τθσ ηωισ μζςα ςτθν φφςθ. 
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Ζτςι, επαναπροςδιόριςε τον Στόχο τθσ και τελικά τον πζτυχε! Τϊρα ηει ςε 

ζνα υπζροχο αγροτόςπιτο, όπωσ το είχε φανταςτεί, και εργάηεται ςτο ςπίτι 

μζςω του υπολογιςτι και των νζων τεχνολογιϊν. Ζχει, δε, καλλιεργιςει τον 

προςωπικό τθσ κιπο με βιολογικά λαχανικά, δζνδρα και ηϊα και 

απολαμβάνει τθν θρεμία και τθν αγνότθτα που θ εξοχι τθσ προςφζρει. 

Κλειδί Νο 3! Ζνα βαςικό εμπόδιο που κζτουμε ςτουσ Στόχουσ μασ είναι πωσ 

τουσ λογοκρίνουμε. Με το που αρχίςουμε να οραματιηόμαςτε ζναν Στόχο, 

το πρϊτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάηουμε ςτον νου μασ εμπόδια 

που κα μασ «εμποδίςουν» να επιτφχουμε τουσ Στόχουσ μασ. Με αυτόν τον 

παράλογο τρόπο ξεκινοφμε τθν ςτοχοκεςία μασ. Πςο εςτιαηόμαςτε ςε αυτά 

τα «εμπόδια» τόςο πιο πολφ απομακρυνόμαςτε από τουσ Στόχουσ μασ.  

Επομζνωσ, όταν αποφαςίηεισ να μπεισ ςτθν διαδικαςία του εντοπιςμοφ των 

Στόχων ςου, είναι καλό να τουσ ςκζπτεςαι όςο πιο αυκόρμθτα γίνεται και 

χωρίσ λογοκριςία. 

 

Γράψε, λοιπόν, παρακάτω αυκόρμθτα και χωρίσ να περιορίηεισ τισ 

επικυμίεσ ςου τουσ Δθμιουργικοφσ Στόχουσ για το 2020. Γράψε όςο 

περιςςότερουσ επικυμείσ.  
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Αρκεί να ςεβαςτείσ τουσ παρακάτω κανόνεσ:  

i) Είναι ςθμαντικό να τουσ επικυμείσ πραγματικά, να τουσ 

ςκζπτεςαι με χαρά, ενκουςιαςμό και αιςιοδοξία, για να τουσ 

επιδιϊξεισ. 

ii) να αιςκάνεςαι πωσ θ πραγματοποίθςι τουσ κα βελτιϊνει 

ςθμαντικά τθν ποιότθτα τθσ ηωισ ςου –ςυναιςκθματικά, νοθτικά, 

θκικά ι υλικά ι όλα αυτά μαηί.  

iii) να ςυνειδθτοποιείσ πωσ κζλεισ τόςο πολφ τον κάκε Στόχο που 

γράφεισ, ϊςτε να κινθτοποιθκείσ  τόςο πολφ, ϊςτε να τον 

επιτφχεισ, αγνοϊντασ τα πικανά «εμπόδια». 
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Θ Λίςτα Των Στόχων Μου Για Το 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panagiota Panagiotaki – uplifepsychology.com – Copyright 2020 

41 

Τϊρα που ζχεισ καταγράψει τουσ Στόχουσ ςου για το 2020, διάλεξε με ποιά 

ςειρά προτεραιότθτασ κα ξεκινιςεισ να τουσ εφαρμόηεισ. Για να ζχεισ μία 

πιο οργανωμζνθ προςζγγιςθ ςτθν εφαρμογι τουσ , ζχεισ παρακάτω ςτθν 

διάκεςι ςου τον πίνακα των «Ζξυπνων Στόχων –S.M.A.R.T. Goals». Μπορείσ 

να τον χρθςιμοποιιςεισ, ϊςτε να ελζγχεισ τθν πρόοδο του κάκε Στόχου 

ςου!  
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Ο τόχοσ Μου είναι: 

Specific – 

Σσγκεκριμένος 

Measurable - 

Μετρήσιμος 

Attainable – 

Υλοποιήσιμος 

Relevant – 

Στετικός 

Time Bound 

– Χρονικά 

Σσγκεκριμένος 

Τί ακριβώς θα 

κάνεις στον Στόχο 

Σου; 

Πώς θα γνωρίζεις 

ότι επιτυγχάνεις 

τον Στόχο Σου; 

Ποιά βήματα θα 

κάνεις, για να 

επιτύχεις τον Στόχο 

Σου; 

Τί καθιστά 

σημαντικό τον 

Στόχο Σου;  

Πότε θέλεις να 

ολοκληρώσεις 

τον Στόχο Σου; 
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3.6 Σο Ημερολόγιο Σησ Προόδου των Αλλαγών 

Για να ζχεισ πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ πορείασ ςου προσ τον κάκε 

Δθμιουργικό Στόχο ςου, κράτα ζνα θμερολόγιο από τθν ςτιγμι που ξεκινάσ 

τισ αλλαγζσ. Σθμείωνε ςτο τζλοσ κάκε θμζρασ ποιά επιτεφγματα επζτυχεσ 

τθν θμζρα εκείνθ, ποιάν ι ποιζσ αλλαγζσ ενκάρρυνεσ μζςα  

ςτθν θμζρα, ποιζσ δυςκολίεσ αντιμετϊπιςεσ κατά τθν διάρκεια των 

αλλαγϊν, τί παρατιρθςεσ κάνοντασ τισ αλλαγζσ αυτζσ ςτον εαυτόν ςου, 

ποιζσ ςυνκικεσ γφρω ςου άλλαξαν με τισ αλλαγζσ αυτζσ.  

Μία φορά τθν εβδομάδα, μία φορά το μινα, μία φορά το τρίμθνο, το 

εξάμθνο και μία φορά τον χρόνο κοίταηε το θμερολόγιο αυτό και 

παρατιρθςε ποιά δείχνει ότι είναι θ πρόοδόσ ςου για τθν αντίςτοιχθ 

περίοδο.  

Αυτι θ αναφορά κα ςου επιβεβαιϊνει τα κετικά αποτελζςματα των 

αλλαγϊν ςου κακϊσ και ςταδιακι πραγματοποίθςθ του Στόχου ςου. 

Επίςθσ, κα ςου προςφζρει πολφτιμα ςυμπεράςματα για τισ ζωσ τϊρα 

δράςεισ ςου και αποφάςεισ ςου. Ιταν οι καταλλθλότερεσ; Απζφεραν τουσ 

επιδιωκόμενουσ καρποφσ; Μιπωσ χρειάηεται να κάνεισ κάποια άλλα 

βιματα και να διορκϊςεισ τθν δράςθ τουσ; 



Panagiota Panagiotaki – uplifepsychology.com – Copyright 2020 

44 

Μζςα από το θμερολόγιο, κα ςυλλζξεισ πλθροφορίεσ ανεκτίμθτεσ, για να 

αξιολογιςεισ τθν πορεία του Δθμιουργικοφ ςου Στόχου.  

Το ςθμαντικότερο, όμωσ, πλεονζκτθμα που κα ςου παρζχει το θμερολόγιο 

είναι πωσ κα καλλιεργιςεισ ακόμα περιςςότερο τθν δζςμευςι ςου και το 

κίνθτρό ςου απζναντι ςτον Στόχο. Πςο πιο πολφ παρατθρείσ τισ αλλαγζσ να 

ςυμβαίνουν ςτθν ηωι ςου, ενκαρρφνεςαι και επικυμείσ να προχωριςεισ 

περαιτζρω. Για αυτό, φρόντιςε να διατθρείσ με ακρίβεια το θμερολόγιο 

αυτό. Αποδίδει, όςο απλό κι αν ςου ακοφγεται αυτιν τθν ςτιγμι! 
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 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Θ Δθμιουργία αποτελεί πανανκρϊπινο αγακό. Τθν δικαιοφςαι, όπωσ τθν 

δικαιοφται ο κάκε άνκρωποσ. Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

ανκρϊπινθσ φφςθσ το να είςαι Δθμιουργικό Πν. Και χρειάηεται να μπορείσ 

να εκφράηεισ τθν δθμιουργικι ςου ενζργεια με τον πιο κατάλλθλο και 

αποδοτικό τρόπο για εςζνα γίνεται.  

Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο χρθςιμεφουν οι Στόχοι. Αποτελοφν ςπουδαίουσ 

μθχανιςμοφσ υλοποίθςθσ τθσ δθμιουργικισ ςου ενζργειασ. Και αυτό 

βελτιϊνει τθν ηωι ςου. Σε οδθγεί ςε υψθλότερα επίπεδα διαβίωςθσ. Σε 

γεμίηει με αυτοπεποίκθςθ, αυταγάπθ και αυτοεκτίμθςθ. Σε κάνει να 

αιςκάνεςαι πλιρωςθ και τθν βεβαιότθτα πωσ μπορείσ να φκάςεισ ακόμα 

ψθλότερα και ακόμα ψθλότερα πζρα από αυτό. 

Είναι απαραίτθτο, λοιπόν, να μάκεισ να τουσ αξιοποιείσ, για να λαμβάνεισ 

τα οφζλθ τουσ. ΤΑ ΔΛΚΑΛΟΥΣΑΛ!  

Μπορείσ να το καταφζρεισ! Μπορείσ να επιτφχεισ, όςα επικυμείσ! 

Σε προςκαλϊ, λοιπόν, να ςυμπλθρϊςεισ τισ παραπάνω αςκιςεισ και να 

παρατθριςεισ πϊσ εξελίςςονται οι Στόχοι ςου για το 2019.  



Panagiota Panagiotaki – uplifepsychology.com – Copyright 2020 

46 

Αν ζχεισ απορίεσ ι αν επικυμείσ να μοιραςτείσ τθν ιςτορία των επιτυχιϊν 

ςου, μπορείσ να μου γράψεισ ςτο panagiota@uplifepsychology.com. Κα 

χαρϊ να λάβω τα ςχόλιά ςου και τθν ανατροφοδότθςι ςου! 

Εν τω μεταξφ, κα ςυνεχίςω να ετοιμάηω νζο υλικό που κα ςου χρθςιμεφςει 

για το πϊσ κα επιτφχεισ τουσ Στόχουσ ςου! Οι μθχανιςμοί πίςω από τθν 

επιτυχία των Στόχων ςου είναι ςυγκεκριμζνοι και δομθμζνοι. Τίποτα δεν 

γίνεται ςτθν τφχθ. Κα ζχουμε τθν ευκαιρία να παρουςιάηουμε ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ ςε επόμενεσ ανακοινϊςεισ του Up Life Psychology και ςε 

ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που ετοιμάηω για εςζνα, που 

ενδιαφζρεςαι να επιτφχεισ ςτουσ Δθμιουργικοφσ Σου Στόχουσ! 

Κα ςου ςτζλνω τισ πλθροφορίεσ για τισ επόμενεσ ανακοινϊςεισ μζςω του 

email ςου. Αν δεν είναι ακόμα καταχωρθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μου, 

μπορείσ να το καταχωριςεισ εδϊ: https://uplifepsychology.com/ ςτθν 

ειδικι ςτιλθ «Εγγραφι ςτο Email List του Up Life Psychology».  

Μζχρι τθν επόμενθ φορά, ςου εφχομαι Καλι Επιτυχία ςτθν Καταγραφι και 

τθν Επιδίωξθ των Δθμιουργικϊν Σου Στόχων! 

 

 

 

mailto:panagiota@uplifepsychology.com
https://uplifepsychology.com/
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Σου εφχομαι να απολαφςεισ 366 θμζρεσ γεμάτεσ Δθμιουργία! 

Ραναγιϊτα. 

 

 


