
 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ 

1- Να τι δε πάει καλά με εμένα,  

2- Να τι δε πάει καλά με εσένα,  

3- Να τι σε πάει καλά με την κατάσταση,  

----------------------------------------------------------------------------------- - 

 

ΛΟΓΙΚΟΣ 

1- Αρκετοί άνθρωποι είναι τόσο ανορθόδοξοι και νωθροί στη σκέψη 
τους,  

2- Οι ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων με αποσπούν από το 
έργο μου,  

3- Χρειάζεται να κρατώ μακρυά τους εισβολείς,  

4- Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι η γνώση, η κατανοήση και η 
διορατικότητα, 



5- Η αυτο-αξία εξαρτάται από την κατάκτηση της γνώσης και της 
ικανότητας, 

 

 

ΑΝΥΣΗΧΟΣ 

1- Πότε θα γίνει η 'στραβή';,  

2- Αν κάνω ένα λάθος, όλοι θα 'πέσουν πάνω μου' ζητώντας ευθύνες,  

3- Θα ήθελα να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους αλλά δεν είμαι σίγουρος 
για τα πραγματικά κίνητρα τους,  

4- Χρειάζομαι να γνωρίζω ακριβώς τους κανόνες για να νιώθω 
ασφαλής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα τους 
ακολουθήσω,  

 

 

ΑΠΟΦΕΥΚΤΙΚΟΣ 

1- Τώρα που έχω βρει την ισορροπία μου δε θέλω να τη χαλάσω για 
κανένα λόγο, 



2- Αυτό δεν είναι ευχάριστο, θα το αφήσω και θα λυθεί όταν έρθει η 
ώρα του,  

3- Αν εκφράσω τη διαφωνία μου στους άλλους θα χαλάσει η σχέση μας  

4- Καλύτερα να δώσω αυτό που μου ζητούν παρά να κάνω θέμα 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ 

1-Υπάρχουν μόνο δύο καταστάσεις: ή έχεις τον έλεγχο ή όχι. 

2- Οι άλλοι θέλουν και χρειάζονται εμένα να πάρω τον έλεγχο,  

3- Αν εργαστώ σκληρά μπορώ και πρέπει να πάρω τον έλεγχο της 
κατάστασης και να φέρω τα πράγματα εκεί που θέλω, 

 

ΤΕΛΕΙΟΣ 

1- Το σωστό είναι σωστό και το λάθος είναι λάθος, είναι ξεκάθαρα και 
συγκεκριμένα,  

2- Οι άλλοι πολύ συχνά έχουν χαμηλά standards,  

3 - Μισώ τα λάθη,  



 

 

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ 

1- Πρέπει να είμαι αποδοτικός και με υψηλές επιδόσεις,  

2- Αξίζει αυτός που είναι επιτυχημένος και οι άλλοι έχουν καλή γνώμη 
για αυτόν,  

 

 

ΚΑΛΟΣ 

1- Με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν υπόψη όλα όσα κάνω 
γι' αυτούς,  

2- Αν δε σώσω εγώ τους άλλους ποιος θα το κάνει;,  

 



ΘΥΜΑ 

1- Κάτι πάει λάθος με εμένα,  

2- Αχ, καημένε εαυτέ μου...,   

 

ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ 

1- Αυτό δε με γεμίζει, χρειάζομαι κάτι άλλο,  

2 - Το επόμενο που έχω μπροστά μου θα είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρον,  

 


