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ΑΣΚΗΣΗ 

“Ξεκαθάρισε τις συνήθειές σου” 
 
 
Είσαι αυτό που κάνεις κάθε μέρα! Οι συνήθειές σου καθορίζουν το πώς αισθάνεσαι αλλά 
και το προς τα πού πορεύεσαι. 
 
Η άσκηση που θα διαβάσεις παρακάτω θα σε βοηθήσει να κάνεις καλό ξεκαθάρισμα στις 
συνήθειές σου. 
 
Δύο με τρεις φορές τον χρόνο, σου προτείνω να παίρνεις ένα τετράδιο και ένα στυλό και να 
κάνεις αυτή την άσκηση. Καθώς ζεις τη ζωή σου, μέρα τη μέρα, μπορεί να υιοθετείς 
συνήθειες που καταλήγουν να σου δυσκολεύουν τη ζωή! Σαν παράδειγμα μπορεί να σε 
κουράζουν, να σε εμποδίζουν να εξελιχθείς, να σε αποσυντονίζουν ή να σε παρασύρουν 
μακριά από τους στόχους σου.  
 
Είναι απαραίτητο λοιπόν από καιρό σε καιρό να κάνεις ξεκαθάρισμα, για να συντηρείς τις 
συνήθειες που αξίζουν πραγματικά τον χρόνο σου και την ενέργειά σου.  
 
 
 
H Άσκηση  
 
Παρακάτω βλέπεις έναν πίνακα : 
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Αντίγραψέ τον στο τετράδιό σου και σημείωσε για κάθε ημέρα, σε συγκεκριμένη ώρα: 
 
- Πότε ξυπνάς και πότε κοιμάσαι. 
- Τι κάνεις μόλις ξυπνήσεις και τι κάνεις πριν κοιμηθείς. 
- Τι συνηθίζεις να κάνεις στον χρόνο που διαθέτεις εκτός δουλειάς. 
- Άλλες συνήθειες που έχεις και τις κάνεις περιστασιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

(πχ. Ενασχόληση με τα social media, κάπνισμα, να ανταλλάσσεις μηνύματα με φίλους 
κτλ.).  

 
Πάρε το χρόνο σου, σκέψου προσεκτικά πώς λειτουργείς και κάνε τις σημειώσεις σου. Για 
κάθε σου σημείωση γράψε τι ώρα το κάνεις και πόσο χρόνο διαρκεί. Ακόμα κι αν για 
κάποιες συνήθειες, δεν γνωρίζεις την ακριβή ώρα και διάρκεια, σημείωσε στο περίπου 
πότε ασχολείσαι και πόσο. Σίγουρα έχεις μία αίσθηση. 
 
Προσοχή!: Το ζητούμενο είναι να καταγράψεις όλες σου τις συνήθειες ανεξάρτητα με το αν 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως «καλές» ή «κακιές». 
 
Αφού λοιπόν έχεις μπροστά σου όλες σου τις συνήθειες κατανεμημένες στο εβδομαδιαίο 
σου πρόγραμμα, κοιταξέ το προσεκτικά και εξέτασε τα εξής: 
 
• Τι θέλω να πετύχω και να βιώνω, τη συγκεκριμένη ώρα της ημέρας;  

 
• Η συνήθεια που έχω εκείνη την ώρα με βοηθά σε σχέση με αυτό που θέλω να πετύχω 

ή να βιώνω;  
- Αν ναι πώς;  
- Αν όχι τι θα με βοηθούσε; 

 
Οι πρώτες δύο ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν να επανεξετάσεις τις συνήθειές σου σε σχέση 
με τους στόχους σου. Είναι σημαντικό να συνάδουν και να υποστηρίζουν αυτό που θες 
πετύχεις κάθε δεδομένη στιγμή. Κάποιες στιγμές θες να βρίσκεσαι σε εγρήγορση. Άλλες 
στιγμές θες να έχεις καλή συγκέντρωση. Κάποιες άλλες στιγμές θες να ξεκουραστείς κ.ό.κ.  
 
Επανεξέτασε το πρόγραμμά σου και κάνε αλλαγές όπου χρειάζεται. Σαν παράδειγμα αν 
έχεις σημειώσει ότι συνηθίζεις να ανταλλάσσεις μηνύματα με την παρέα τις ώρες που 
εργάζεσαι και θες να συγκεντρωθείς, ή αργά το βράδυ με αποτέλεσμα να αργείς να 
κοιμηθείς, βρες έναν πιο κατάλληλο χρόνο για αυτή τη συνήθεια. 
 
Συνέχισε να εξετάζεις τις συνήθειες που έχεις σημειώσει με τις επόμενες ερωτήσεις:  
 
• Αυτή η συνήθεια τι μου προσφέρει; Μου κάνει καλό ή όχι; 
 
Αυτή η ερώτηση θα σου δώσει μία πλήρη εικόνα του γιατί συντηρείς στη ζωή σου τις 
συγκεκριμένες συνήθειες. Ίσως διαπιστώσεις ότι κάποιες από αυτές σου προσφέρουν κάτι 
πχ. προσωρινή εκτόνωση, χωρίς όμως να σου κάνουν καλό. Αν υπάρχει κάποια τέτοια 
συνήθεια στη ζωή σου θα ζεις πολύ καλύτερα όταν την αποβάλεις.  
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Αφού λοιπόν απαντήσεις στην ερώτηση στοχάσου και γράψε στο τετράδιό σου, πώς θα 
μπορούσες να λαμβάνεις αυτό που σου προσφέρει κάποια μη ωφέλιμη συνήθεια, 
κάνοντας κάτι διαφορετικό, που θα σου κάνει καλό. 
 
• Υπάρχει κάποια άλλη συνήθεια/δραστηριότητα που θέλω να έχω στη ζωή μου και δεν 

την βλέπω στο εβδομαδιαίο μου πρόγραμμα; 
 
Τι είναι αυτό που θες να είσαι και να βιώνεις; Πώς θες να αισθάνεσαι; Ποια/ποιες 
συνήθειες χρειάζεται να υιοθετήσεις για να το πετύχεις; Ενδεχομένως χρειάζεται να 
περιορίσεις κάποιες από τις τωρινές σου συνήθειες ή να τις αντικαταστήσεις με άλλες που 
θα σου φέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμείς. 
 

******* 
 
Καθάρισε τη ρουτίνα σου από συνήθειες που δεν προσθέτουν αξία στο 24ωρό σου, για να 
λειτουργείς μέσα από τον πιο χαρούμενο, πιο παραγωγικό και πιο δημιουργικό Εαυτό σου.   
Κάνε την άσκηση, πάρε αποφάσεις, γράψε το πλάνο σου και ξεκίνα να το εφαρμόζεις! 
 
 


