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ELEVATE MASTERMIND 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

«Σε κάθε πράγμα στη ζωή, υπάρχουν μόνο ΔΥΟ πράγματα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ» 

Επειδή όλες οι αποφάσεις και οι πράξεις επιφέρουν αποτελέσματα, και επειδή είμαι 

δεσμευμένος/η να πετύχω ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ που σκόπιμα σχεδιάζω σε αυτό το 

πρόγραμμα Coaching, συμφωνώ με τα παρακάτω: 

1. Συμφωνώ να συμμετέχω 100% όσον αφορά το χρόνο, ενέργεια και δέσμευση που 

απαιτείται για τις δράσεις και τους στόχους μου. 

2. Συμφωνώ να είμαι παρόν/ούσα και στην ώρα μου για ΟΛΕΣ τις προγραμματισμένες Online 

συναντήσεις με τον Coach μου, και να είμαι στην ώρα μου, ή νωρίτερα, σε όλες τις 

προθεσμίες για τα email που πρέπει να στείλω ή αναρτήσεις που πρέπει να βάλω στο FB 

Group μας. 

3. Συμφωνώ να αναρτώ τα ημερήσια σύνολα πόντων μου στο FB Group μας, σύντομα και 

στην ώρα μου. (Κάθε μέρα Δε-Πα μέχρι τα μεσάνυχτα) 

4. Συμφωνώ ότι η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα στις αναφορές μου είναι κρίσιμες για την 

επιτυχία μου. Δεν υπάρχει αποτυχία, μόνο ανατροφοδότηση και εποικοδομητική κριτική.  

5. Συμφωνώ να είμαι ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ/Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ/Η σε όλες τις επικοινωνίες μου με τον 

Coach και να αποφεύγω τις ιστορίες και τις δικαιολογίες. Δέχομαι μόνο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ! 

6. Συμφωνώ ότι εγώ είμαι υπεύθυνος/η για τις πράξεις και τα αποτελέσματά μου. Δε θα 

παραπονεθώ, κατηγορήσω, δικαιολογήσω ή αμυνθώ. 

7. Συμφωνώ να αποδεχθώ ανοικτά την ανατροφοδότηση που θα λάβω από τον Coach, καθώς 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι του να πετύχω τους στόχους μου. 

8. Συμφωνώ να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται, για όσο χρόνο χρειάζεται, προκειμένου να 

πετύχω τα αποτελέσματά μου. 

9. Κατανοώ ότι η Διαδικασία Coaching είναι απλά ένας καθρέφτης εμένα και της ζωής μου. 

Θα αφήσω πίσω παλιές συμπεριφορές, συνήθειες και κολλήματα και θα δημιουργήσω 

νέες συμπεριφορές, συνήθειες και στρατηγικές που θα μου φέρουν τα αποτελέσματα για 

τα οποία έχω δεσμευτεί.  

10. Συμφωνώ ότι η δράση μαζί με την υπευθυνότητα είναι ισόβιες δεσμεύσεις. «Η επιτυχία 

σου μπορεί να αναπτυχθεί στο βαθμό που αναπτύσσεσαι εσύ. Δράσε παρά το Φόβο.» 

 

Όνομ/μο:_______________________ Υπογραφή:______________ Ημ/νία/Τόπος:__________ 


