
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

 
• Μόλις είσαι έτοιμος/η ΞΕΚΙΝΑΜΕ! 

 
• Θα χρειαστείς τουλάχιστον 21 φύλλα Α4 έτσι ώστε κάθε 

ερώτηση να την απαντήσεις σε ένα καινούργιο, 
πεντακάθαρο φύλλο Α4.  
Επίσης, θα χρειαστείς μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, 
κηρομπογιές (ο,τι επιλέξεις εσύ!) για να ομορφύνεις τις 
απαντήσεις σου. 

 
• Θυμήσου: Μία ερώτηση κάθε μέρα. Μην αφήσεις καμία 

μέρα να περάσει χωρίς να απαντήσεις σε ερώτηση. Αυτό 
είναι το CHALLENGE! 

 
• Mόλις ολοκληρώσεις όλες σου τις απαντήσεις, μετά από 21 

μέρες, στείλ’τες μου ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ στο 
info@elenamouratidou.com 

 
• Αμέσως μετά, θα ορίσουμε μία συνεδρία 90’ Holistic 

Wellness Coaching για ένα ROUND UP όλου του Challenge. 
Και φυσικά, την ενσωμάτωση της εμπειρίας στην 
καθημερινή σου ζωή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

JOURNALING 
 
 
1η μέρα: Αν θα μπορούσες να τα έχεις όλα, τί θα ήθελες να έχεις; 
Σκέψου το καλά! Όταν λέμε ΟΛΑ, εννοούμε ΟΛΑ! 
 
 
2η μέρα: Γράψε 108 θετικά συναισθήματα που θέλεις να 
καλωσορίσεις στη ζωή σου, ξεκινώντας από σήμερα! 
 
3η μέρα: Πώς θα ήταν για εσένα η ιδανική ζωή; Περίγραψε την 
αναλυτικά. 
 
4η μέρα: Ποια είναι η σχέση μου με τα όρια. Περίγραψε 
αναλυτικά.  
 
5η μέρα: Ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο για 
εσένα και πως το βιώνεις αυτό. 
 
6η μέρα: Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σε θυμώνει πάρα πολύ; 
Και αν ναι, πως ακριβώς σε κάνει να αισθάνεσαι; Πώς βιώνεις το 
θυμό σου και σε τί θετικό θα μπορούσες να τον μεταλλάξεις; 
 
7η μέρα: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που η ζωή σου έχει 
διδάξει ως τώρα; 
 
8η μέρα: Τί είναι αυτό που σε συναρπάζει και σε κάνει να 
αισθάνεσαι δημιουργική στη ζωή σου; 
 
9η μέρα: Γράψε τρόπους που μπορείς να εισάγεις τα πράγματα 
που σε συναρπάζουν στην καθημερινότητα σου. Γίνει 
εφευρετικός/η. 
 
10η μέρα: Γράψε 10 ενδυναμωτικές σου πεποιθήσεις.  
 
11η μέρα: Γράψε 108 πράγματα που κάνεις καλά. 



 
12η μέρα: Γράψε 10 στόχους που έχεις στη ζωή σου και φτιάξε 
ένα πλάνο με το πώς θα μπορούσες να τους πετύχεις. Φτιάξε τον 
προσωπικό σου χάρτη στόχων.  
 
13η μέρα: Σκέψου ότι βρίσκεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με το 
Χρόνο. Τί θα του έλεγες και τί θα απαντούσε πίσω σε εσένα;  
 
14η μέρα: Τί είναι για εσένα η αγάπη και πώς αυτή εκδηλώνεται 
στη ζωή σου. 
 
15η μέρα: Γράψε 108 πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο/η. 
 
16η μέρα: Αν ήξερες πως σήμερα θα ήταν το τέλος του κόσμου, 
έτσι όπως τον γνωρίζουμε ως τώρα, τί θα έκανες; 
 
17η μέρα: Γράψε 30 λέξεις που σε χαρακτηρίζουν. 
 
18η μέρα: Γράψε 10 περιοριστικές πεποιθήσεις που ήρθε η ώρα 
να αποχωριστείς και να διώξεις από τη ζωή σου. 
 
19η μέρα: Ποια είναι η πιο επώδυνη κατάσταση που έχεις βιώσει 
ως τώρα και πώς αισθάνεσαι για αυτήν αυτή τη στιγμή. 
 
20η μέρα: Με ποιους τρόπους σκέφτεσαι να αρχίσεις να ζεις τη 
ζωή που ονειρεύεσαι και νιώθεις πως σου αξίζει. 
 
21η μέρα: Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και αυτός ο λόγος είναι 
καλός. Γράψε πώς αισθάνεσαι εσύ σε σχέση με αυτήν την 
τοποθέτηση. Τί συναισθήματα σου δημιουργεί; 
 
 
Μοιράσου μαζί μου την εμπειρία σου από το 21day Journaling 
Challenge σε ένα κείμενο 100 λέξεων. 
 
 


