
 

 
 
H ιδανική μου μέρα! 

Κατέγραψε στο σημειωματάριό σου, την ιδανική, καθημερινή σου μέρα.  

Τι ώρα ξυπνάς και πώς;  

Τι κάνεις;  

Τι τρως;  

Γυμνάζεσαι;  

Γράφεις τις καταφάσεις σου;  

Κάνεις τον διαλογισμό σου;  

Τι φοράς;  

Πας στο γραφείο;  

Που είναι το γραφείο;  

Πώς πας;  

Με ποιους συναναστρέφεσαι;  

Ποιοι είναι οι συνάδερφοί σου;  

Που τρως μεσημεριανό;  

Τι τρως;  

Έως ποια ώρα δουλεύεις;  

Τι κάνεις το απόγευμα;  

Με ποιον είσαι;  

Το βράδυ πώς το περνάς; 

 
 
 
 
 
 



Πόσα χρήματα κοστίζει η ώρα σου; 

Με αυτή την άσκηση μπορείς να βρεις αν σε συμφέρει να αναθέσεις κάτι σε 
κάποιον άλλον, και αν όχι, πώς μπορείς να το πετύχεις. 

1. Κατέγραψε τις ώρες που εργάζεσαι 

2. Διαίρεσε με τον καθαρό μισθό σου 

3. Βρήκες το ποσό που βγάζεις την ώρα 

Αν το ποσό είναι 20 ευρώ και η ώρα της καθαρίστριας είναι 6 ευρώ τότε σε 
συμφέρει να δουλεύεις ή να προσλάβεις την καθαρίστρια (με την προϋπόθεση ότι 
απολαμβάνεις να δουλεύεις περσότερο από ότι να καθαρίζεις); 
  
Αν είσαι μαμά που δεν εργάζεται κάνε την άσκηση ανάποδα. 
Για να «τρέξει» ένα σπίτι με παιδιά θέλεις μια καθαρίστρια και μια baby sitter.  
Ας πούμε ότι θέλεις να είναι το σπίτι καθαρό και να σου μαγειρεύει, έχεις την 
καθαρίστρια 3 φορές την εβδομάδα για 5 ώρες (5*6 ευρώ η ώρα * 3 φορές= 360 
ευρώ τον μήνα).  
Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών υπολόγισε τις ώρες που θα χρειαστείς για 
babysitter χωρίς βοήθεια από γονείς.  
Ας πούμε 3 ώρες την ημέρα από 7 ευρώ σύνολο 400 ευρώ τον μήνα.  
400+360=760 ευρώ 
Αυτός είναι ο κατώτατος μισθός σου, ως μητέρα.  
Αν δουλεύεις, μπορείς να βγάζεις παραπάνω από αυτό;  
Είναι κάτι που είναι μέσα στην ιδανική σου μέρα;  
  

Do it, Dump it, Delegate it 

Μια από τις πιο δυναμικές ασκήσεις. 
Καταγράφεις όλα τα πράγματα που δεν μπορείς, θέλεις να κάνεις σε μια λίστα. 
Δίπλα βάζεις αυτό που σε αντιπροσωπεύει Do it, Dump it, Delegate it 
Δηλαδή κάντο, παράτα το, ανάθεσέ το σε κάποιον άλλο. 
Μόλις αποφασίσεις σε ποια κατηγορία θα το κατατάξεις, κατέγραψε για το κάντο 
την ημερομηνία που θα το κάνεις, και για το ανάθεσέ το με ποιον θα μιλήσεις και 
έως πότε θέλεις να γίνει. 
  
Σχετικά site 

https://www.douleutaras.gr  
https://www.nannuka.com/el 
https://www.aupairworld.com/en 
https://www.greataupair.com/ 

 


