
 

Χρήση του Τροχού  της  Ζωής  

 

1. Τεστ πραγματικό τητας  

Α. Για κάθε τομέα, σε κλίμακα 1 – 10, πόσο θα βαθμολογούσες  

τον εαυτό  σου τώ ρα σε σχέση με το που θες  να βρίσκεσαι (10); 

Β. Αν βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο νούμερα, βαθμολό γησε με το 

πιο χαμηλό . Δεν θέλεις  να υπερεκτιμήσεις  έναν τομέα (κυρίως  

λό γω του Εγώ  σου) και να χάσεις  μια ευκαιρία ανάπτυξης .  

Γ. Βά λε την βαθμολογία μέσα σε κάθε τομέα. 

Δ. Σημαντικό . Δεν είναι η στιγμή  να καλύψεις  οτιδήποτε. Να 

είσαι ειλικρινής  για να λά βεις  την ύψιστη αξία από  αυτή  την 

άσκηση. Οποιαδήποτε και αν είναι το νούμερο που θα 

βαθμολογήσεις  είναι οκ.  

Ε. Γιατί τόσο ψηλά ; Γιατί βαθμολό γησες  τόσο; Εστιάσου στα 

θετικά , την απόσταση μεταξύ  του 0 και της  παρούσας  

βαθμολογίας  σου. Αντί να εστιά ζεις  σε αυτά  που δεν έχεις , δες  

ποια είναι ό λα αυτά  που δημιούργησες  και έλκυσες  και θέλεις  

περισσό τερα από  αυτά ; Είναι πολύ  πιο εύκολο να βελτιώ σεις  

τη ζωή  σου εστιά ζοντας  στην ευγνωμοσύνη.  

 

 

2. Τι χρειά ζεται για να βελτιωθούν αυτοί οι τομείς ; 

Μην πιέζεις  να γίνουν τα πράγματα αμέσως , αντ’αυτού  

δημιούργησε ένα πλά νο για να φτάσεις  στο επόμενο επίπεδο 

εύκολα. 

Α. Για κάθε τομέα γράψε τι χρειά ζεται να συμβεί για να πας  στο 

επόμενο ανώ τερο επίπεδο; Για π.χ. αν στις  σχέσεις  είσαι στο 6, 

τι χρειά ζεται να γίνει για να πας  στο 7; 



Β. Σημαντικό . Οι απαντήσεις  σου πρέπει να είναι μετρήσιμες  και 

100% κά τω από  τον δικό  σου έλεγχο. Απέφυγε τις  ασαφείς  

ενέργειες , να είσαι πολύ  συγκεκριμένος  σε αυτό  που θα κάνεις .  

Γ. Παράδειγμα:  

Ελλιπές : ‘Θέλω να έρθω πιο κοντά  στον σύ ζυγο μου.’ Το ‘πιο 

κοντά ’ δεν είναι ξεκάθαρο ή  μετρήσιμο, οπό τε δεν θα ξέρεις  

πό τε έχεις  φτάσει τον στόχο σου.  

Υπέροχο: ‘Θέλω να βγαίνουμε ραντεβού  μία φορά  την 

εβδομάδα χωρίς  τα παιδιά ’. Είναι ξεκάθαρο και μετρήσιμο, 

χωρίς  υποκειμενικό τητα.  

Δ. Ό ταν τελειώ σεις  με αυτή  την άσκηση θα έχεις  ένα πλά νο 

δράσης  για να πας  στο επόμενο επίπεδο ολοκλήρωσης  για 

κάθε τομέα. Το μό νο που χρειά ζεται να κάνεις  είναι να δράσεις  

με αυτά  τα μίνι πλάνα δράσης  και θα δημιουργήσεις  

περισσό τερη αρμονία, επιτυχία και πληρό τητα.  

Ε. Επέλεξε 1 - 2 τομείς  τη φορά  για να δουλέψεις . Είναι μια 

μακροπρόθεσμη διαδικασία και ο στό χος  είναι να 

δημιουργήσεις  νέες  συνήθειες . 

 

 

  


