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ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “TRANSFORM” 

ΕΝΑ ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  WEIGHT LOSS COACHING TOY ΠΑΡΗ ΑΝΔΡΕΟΥ  

 

Καταρχήν συγχαρητήρια για την απόφαση σου να συμμετέχεις σε αυτό το πρόγραμμα! 

Αυτό είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα ευεξίας, απώλειας βάρους και φυσικής κατάστασης που 

θα δώσει τεράστια ώθηση σε όλες τις πτυχές της ζωής σου και που η αξία του είναι 

ανεκτίμητη. 

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να κάνει ένα κλικ στο μεταβολισμό σου για να αρχίσει 

να καίει το σωματικό σου λίπος για ενέργεια (αντί να καίει ό,τι του δίνετε για τροφή) κι ένα 

κλικ στο κεφάλι, ώστε να αποκτήσεις θετική ενέργεια προκειμένου να πετύχεις τους στόχους 

σου για το βάρος, το σώμα και την ευεξία σου. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να έρθεις στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική και σωματική 

κατάσταση και να χάσεις το περισσότερο δυνατό λίπος μέσα σε 6 μήνες, υιοθετώντας τις 

συνήθειες και τον τρόπο ζωής των υγιών και fit ανθρώπων. 

Για να γίνει αυτό σωστά, θα πρέπει να βάλεις την φροντίδα του εαυτού σου και την εφαρμογή 

των οδηγιών αυτού του προγράμματος σε προτεραιότητα για αυτούς τους 6 μήνες. 

Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι κάθε μέρα εδώ για να σου δίνω τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να 

πετύχεις. Σαν αντάλλαγμα, θέλω από σένα μια δέσμευση: να εφαρμόζεις τις οδηγίες 

διατροφής κι άσκησης κατά γράμμα για αυτούς τους 6 μήνες. 

Πρέπει να το ΘΕΣ πραγματικά για να πετύχεις. Θα περάσουμε καλά, αλλά θα χρειαστεί 

δουλειά, υπευθυνότητα, και συνέπεια για να το φέρεις σε πέρας. Είμαι εδώ για να σε στηρίξω 

σε κάθε σου βήμα.  

Αυτή θα είναι μια μοναδική εμπειρία για σένα: θα έρθεις στην καλύτερη φόρμα της ζωής 

σου, ενώ συγχρόνως θα κάνεις νέες γνωριμίες και θα χτίσεις ένα δίκτυο στήριξης που θα 

διαρκέσει πολύ περισσότερο από 6 μήνες. Όσο πιο πολλά δώσεις σε αυτό το πρόγραμμα, 

τόσο πιο πολλά θα πάρεις πίσω.  

Θυμήσου: όλη η υπόθεση εδώ είναι να κάνουμε ΕΣΕΝΑ να έχεις το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα από τις προσπάθειές σου. 
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Τώρα, θέλω πρώτα να αφιερώσεις λίγα λεπτά για να θέσεις τους στόχους σου σωστά για 

αυτό το πρόγραμμα. Έτσι πάρε μια κόλλα χαρτί κι ένα στυλό ή τύπωσε την παρακάτω σελίδα, 

και σημείωσε τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 
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ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ “TRANSFORM” 

(Προχώρα στην κάθε ερώτηση ΜΟΝΟ αφού έχεις απαντήσει  

ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ την προηγούμενη)  

1. ΤΙ ακριβώς θες να πετύχεις με αυτό το πρόγραμμα; (συγκεκριμένα με νούμερα) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ΓΙΑΤΙ θες αυτό που απάντησες στην ερώτηση 1; (γράψε όσους περισσότερους μικρούς 

και μεγάλους λόγους μπορείς) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Τι θα ΣΗΜΑΙΝΕ για σένα αν πετύχαινες αυτό που απάντησες στην ερώτηση 1; (γράψε 

όσα περισσότερα μπορείς) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Πες μου τώρα: Τι ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΟΥ χρειάζεται να ΓΙΝΕΙΣ προκειμένου να πετύχεις αυτό 

που απάντησε στην ερώτηση 1; (συνήθειες, χαρακτηριστικά, συμπεριφορά) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τοιχοκόλλησε αυτό το χαρτί αφού το συμπληρώσεις κάπου πρόχειρα και 

διάβαζέ το κάθε πρωί προκειμένου να θυμάσαι το στόχο σου και να διατηρείς τον 

ενθουσιασμό σου ψηλά σε ΟΛΗ τη διάρκεια του προγράμματος. 
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To πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια 6 μήνες και περιλαμβάνει πρόσβαση σε: 

1. Πλάνο Α’ Διατροφής για ΔΜΣ 25 και άνω οι άντρες, 23 και πάνω οι γυναίκες (υπολόγισε 

τον ΔΜΣ σου εδώ: http://www.iatronet.gr/members/bmi/results.html) 
2. Πλάνο Β’ Διατροφής για ΔΜΣ 18-22 οι γυναίκες, 18-24 οι άντρες 

3. Πλάνο Γ’ Διατροφής - Χορτοφαγικό Ορθομοριακό Πρόγραμμα για Νηστεία 

4. Κλειστό Online Facebook Group  

5. Mobile App Ανάπτυξης Υγιεινών Συνηθειών 

6. Online App Προόδου Απώλειας Βάρους 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ TRANSFORM 

 
1. SOS: Έχεις ένα τετράδιο-ημερολόγιο ειδικά για το πρόγραμμα. Κάθε σελίδα του είναι 

και μια ημέρα, όπου σημειώνεις ό,τι τρως και πίνεις κάθε μέρα (τροφή-υγρά-

ποσότητα-ώρα κατανάλωσης), και κάθε Σάββατο τις μετρήσεις σου. Θα ξεκινήσεις 

από το πρώτο Σάββατο του προγράμματος (αμέσως πριν την 1η εβδομάδα), που 

σημειώνεις: 

1. Πραγματικό ΟΝΟΜΑ κι ΕΠΩΝΥΜΟ 

2. ΗΛΙΚΙΑ 

3. ΥΨΟΣ σε εκατοστά (όλο το σώμα ακουμπά στον τοίχο χωρίς παπούτσια)  

4. ΒΑΡΟΣ σε κιλά το πρωί: γυμνός, νηστικός, μετά την τουαλέτα (και μέσα σε 

παρένθεση διαφορά με το προηγούμενο Σάββατο) 

5. Τυχόν προβλήματα ΥΓΕΙΑΣ με φαρμακευτική αγωγή 

6. ΤΩΡΙΝΟΣ ΔΜΣ σε διψήφιο, στρογγυλοποιημένο νούμερο - υπολόγισε τον ΔΜΣ 

σου εδώ: http://www.iatronet.gr/members/bmi/results.html 

7. ΔΜΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ανάλογο βάρος σε παρένθεση (Ιδανικό βάρος για γυναίκες: 

ΔΜΣ 20-22, για άντρες ΔΜΣ 20-24) 

8. ΕΚΑΤΟΣΤΑ χαλαρής ΚΟΙΛΙΑΣ με μεζούρα στο ύψος του αφαλού (και μέσα σε 

παρένθεση διαφορά με το προηγούμενο Σάββατο) 

9. ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ με μεζούρα στο μεγαλύτερο σημείο των γλουτών (και 

διαφορά με το προηγούμενο Σάββατο)  

10. ΔΙΑΤΡΟΦΗ που κάνεις (Πλάνο Α, Πλάνο Β, Πλάνο Γ, ή ακολουθείς ειδικές 

οδηγίες του γιατρού ή διαιτολόγου σου)  

11. ΤΙ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ  Ή ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το 

πρόγραμμα μας (από τη 2η εβδομάδα και μετά) 

http://www.iatronet.gr/members/bmi/results.html
http://www.iatronet.gr/members/bmi/results.html
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12. ΤΥΧΟΝ ΕΜΠΟΔΙΟ  Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το 

πρόγραμμα μας, και πως το αντιμετώπισες (από τη 2η εβδομάδα και μετά). 

2. SOS: Εκτός από το ημ/γιο σου, θα αναρτήσεις τις μετρήσεις σου πλήρεις κι 

αριθμημένες ΑΚΡΙΒΩΣ όπως το παρακάτω παράδειγμα στον τοίχο του κλειστού μας 

γκρουπ στο Facebook, την 1ο Σάββατο μέχρι τις 3μμ, και κάθε Σάββατο από εκεί και 

πέρα. 

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 

1. ΟΝΟΜ/ΜΟ: Μαρία Κοσμάκη 

2. ΗΛΙΚΙΑ: 49 ετών 

3. ΥΨΟΣ: 175 εκ.  

4. ΒΑΡΟΣ: 75 κ. (-1) 

5. ΥΓΕΙΑ: Υποθυρεοειδισμός (Τ4 100mg), Χοληστερίνη (Lipitor 10mg) 

6. ΤΩΡΙΝΟΣ ΔΜΣ: 25 

7. ΔΜΣ ΣΤΟΧΟΣ: 21 (65 κιλά) 

8. ΚΟΙΛΙΑ: 70εκ. (-1) 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 90εκ. (-1) 

10. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Πλάνο Α 

11. Μου άρεσε αυτή την εβδομάδα που κατάφερα να μείνω πιστή στο πρόγραμμα 

12. Βρήκα δύσκολο να αντισταθώ στα γλυκά που έχω στο σπίτι, έτσι τα 

ξεφορτώθηκα 

4. SOS: Επίσης, θα πάρεις μια φωτογραφία και θα την αναρτήσεις στο γκρουπ μας μαζί 

με τις μετρήσεις σου τo 1o Σάββατο (πριν την εβδομάδα προετοιμασίας), όπως και το 

Σάββατο στο τέλος των 6 μηνών του προγράμματος.  

a. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φωτογραφία σου πρέπει να είναι ολόσωμη, να συμπεριλαμβάνει 

το πρόσωπο, με σχετικά εφαρμοστά σπορ ρούχα, αρκετά κοντινή ώστε το σώμα 

σου να καλύπτει τις διαστάσεις τις φωτογραφίας, να μη φαίνεσαι μακριά, με 

καθαρό φόντο από πίσω, φωτεινή και με φλας. Προτίμησε να πάρεις τη φωτό 

σου με τη βοήθεια κάποιου τρίτου και με φωτογ. μηχανή αντί για το κινητό, για 

να φαίνεται καλύτερα. 

5. Η ανάρτηση των πλήρων μετρήσεων σου (και τα 12 στοιχεία) στο γκρουπ μας κάθε 

Σάββατο μέχρι τις 3μμ. είναι απαραίτητη για την επιτυχία σου σε αυτό το πρόγραμμα. 

Σου δίνει κίνητρο και ευκαιρία να συμμετέχεις σαν μέλος μια ομάδας με κοινό στόχο. 

Θα πρέπει να γίνεται κάθε Σάββατο μέχρι τις 3μμ, ανεξάρτητα με το αν τα πήγες καλά ή 

κακά εκείνη την εβδομάδα. Βλέπουμε όλες τις μετρήσεις και αν χρειάζεται βάζουμε 

σαν σχόλιο από κάτω ατομικές οδηγίες για την επόμενη εβδομάδα. Δε μπορούμε να 

παρακολουθούμε ή να βάζουμε οδηγίες σε μετρήσεις που δε μπαίνουν στην ώρα τους, 

ή που δεν είναι πλήρεις όπως αναφέρεται παραπάνω. 
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6. Σημειώνεις κάθε μέρα, ό,τι τρως και πίνεις στο τετράδιο σου, τις ώρες κατανάλωσης 

και πόσες ώρες κοιμήθηκες το προηγούμενο βράδυ.  

7. Για να δουλεύει σωστά ο μεταβολισμός σου, πρέπει να κοιμάσαι 7-9 ώρες κάθε 

βράδυ.  

8. SOS: Καθαρίζεις άμεσα τα ντουλάπια σου από όλα τα junk food, γλυκά κι αλμυρά που 

μπορεί να έχεις, τα οποία σε κάνουν ευάλωτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

9. Αφού τελειώσεις την ανάγνωση όλων των εγγράφων του προγράμματος, πας στο super 

market για να εφοδιαστείς με τα αναγκαία για τη διατροφή σου. 

10. SOS: Μοιράζεσαι τους στόχους που έχεις για το σώμα, το βάρος, την υγεία και τη 

φυσική σου κατάσταση με τους άμεσους συγγενείς και κοντινούς σου φίλους. Θα είναι 

η καλύτερη πηγή στήριξης για σένα, από τη στιγμή που σε υποστηρίζουν! Επίσης, κάνε 

το ίδιο στο γκρουπ της ομάδας μας στο FB! Όλοι είμαστε εδώ για αλληλο-στήριξη! 

11. SOS: Τυπώνεις τη στοχοθέτηση πιο πάνω, τη συμπληρώνεις και την κολλάς κάπου που 

μπορείς να τη βλέπεις κάθε μέρα! Το να ξέρεις και να θυμάσαι κάθε μέρα ΤΙ και ΓΙΑΤΙ 

θέλεις να πετύχεις, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για να πετύχεις τους 

στόχους σου! 

12. SOS: Κάθε μέρα συνιστάται να κάνεις 40’-60’ συνεχόμενη άσκηση μέτριας έντασης 

όπως γρήγορο περπάτημα. Κοίτα το λήμμα «ΑΣΚΗΣΗ» στο έγγραφο του κανονισμού 

για λεπτομέρειες. 

13. Αν αντιμετωπίσεις κάποιο πολύ σοβαρό θέμα υγείας, στείλε μου μήνυμα στο 

paris2310@yahoo.gr με θέμα «Σοβαρό Θέμα UNCOVER».  

14. Η σταθερή και συνεχής τήρηση του Πλάνου Α’ διατροφής μας, ανεξάρτητα με το αν 

κάποιες φορές εκτροχιάζεσαι, είναι το κλειδί της επιτυχίας για τους στόχους σου. 

15. Θα πρέπει να έχεις ένα ανοιχτό μυαλό με θετική ενέργεια και να θέλεις αληθινά να 

μεταμορφώσεις το σώμα και τη ψυχολογία σου για να γίνει αυτό! 

16. Διασκέδασέ το! 

 

Διάβασε/Δες τώρα: 

1. Διατροφή (Βίντεο και Έγγραφο) 

2. Κανονισμός (Έγγραφο) 

3. Προτεινόμενα συμπληρώματα διατροφής (ιστοσελίδα) 

 

 

 

mailto:paris2310@yahoo.gr
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προορίζεται για αποκλειστικά προσωπική χρήση των ενεργών μελών (που πληρώνουν 

συνδρομή στο πρόγραμμα επί του παρόντος) των προγραμμάτων UNCOVER, FITin30’ ή Grad 

School. Απαγορεύεται η παντός είδους αναμετάδοση ή διανομή του παρόντος εγγράφου ή 

βίντεο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο/α που δεν είναι ενεργό μέλος ή που είναι πρώην μέλος 

στα παραπάνω προγράμματα. Κάθε τέτοιο περιστατικό θα έχει σαν αποτέλεσμα νομικές 

κυρώσεις και την οριστική αποβολή του υπεύθυνου ατόμου από το πρόγραμμα. 


