
Παιδικές εμπειρίες και πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες παιδικές εμπειρίες που μπορεί να δημιουργήσουν σε 
ένα παιδί λανθασμένη και μειονεκτική εικόνα του εαυτού του. Για κάθε εμπειρία 
αναφέρονται οι πιθανές λανθασμένες πεποιθήσεις και τα πιθανά λανθασμένα 
υποσυνείδητα συμπεράσματα στα οποία μπορεί να καταλήξει ένα παιδί λόγω της 
συγκεκριμένης εμπειρίας. 

Στην αναζήτηση των δικών σου πεποιθήσεων μπορεί να σου ταιριάζει κάποια διαφορετική 
διατύπωση από αυτήν που προτείνεται ή μπορεί να σου ταιριάζει περισσότερο αν 
εκφραστεί σε άλλο πρόσωπο π.χ. στο δεύτερο ή στο τρίτο πρόσωπο. Δεν είναι απαραίτητο 
να σου ταιριάζει κάποια από τις προτεινόμενες πεποιθήσεις. Άφησε ελεύθερο τον νου σου 
να ανακαλύψεις τις δικές σου πεποιθήσεις. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να δεις βαθιά μέσα 
σου αν υπάρχει έστω κι ένα μικρό μέρος του εαυτού σου που πιστεύει ή νιώθει κάποιες 
από τις αναφερόμενες πεποιθήσεις. Όπου οι ερωτήσεις αναφέρονται στους γονείς ή σε 
άλλους ανθρώπους, σκέψου όλους τους ανθρώπους που υπήρχαν στα παιδικά σου χρόνια 
όπως μητριά, πατριό, θείες, θείους, αδέλφια, ξαδέλφια, δασκάλους, γιαγιάδες ή 
παππούδες. Η χρονική περίοδος αναζήτησης είναι μέχρι τα 18 σου χρόνια. 

Εμπειρία

1.Υπήρξε κάποιος (ή κάποιοι) που θύμωσε μαζί σου ή σε μάλωσε, σε απέρριψε ή σε 
κατηγόρησε; Ποιος και πότε; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω. 
 Δεν αξίζω όταν με μαλώνουν, με απορρίπτουν, με κατηγορούν ή όταν είναι 

θυμωμένοι μαζί μου. 
 Κινδυνεύω όταν είναι θυμωμένοι μαζί μου ή όταν με μαλώνουν, με κατηγορούν ή με

απορρίπτουν. 
 Οι άνθρωποι δε με αγαπάνε. 
 Οι άνθρωποι είναι επιθετικοί.
 Φταίω εγώ για τη δυστυχία των ανθρώπων. 
 Είμαι κακός άνθρωπος. 
 Δεν αξίζω τη στοργή, την τρυφερότητα ή την εκδήλωση της αγάπης. 
 Είμαι αδικημένος (η). Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 
 Δε μπορώ να εμπιστεύομαι τους άλλους. 
 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 

δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 
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Εμπειρία 

2.  Υπήρξαν άνθρωποι που μάλωναν μεταξύ τους ή απέρριπταν ή πλήγωναν ο ένας 
τον άλλον; Ποιοι και πότε; Πήρες το μέρος κάποιου;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω. 
 Δεν αξίζω όταν με μαλώνουν, με απορρίπτουν, με κατηγορούν ή όταν είναι 

θυμωμένοι μαζί μου.
 Κινδυνεύω όταν είναι θυμωμένοι μαζί μου ή όταν με μαλώνουν, με κατηγορούν ή με

απορρίπτουν.
 Οι άνθρωποι δε με αγαπάνε. 
 Οι άνθρωποι είναι επιθετικοί.
 Φταίω εγώ για τη δυστυχία των ανθρώπων.
 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 

να είμαι ευτυχισμένος (η). 

Εμπειρία 

3.  Βίωσες το συναίσθημα της εγκατάλειψης κάποια στιγμή; Σε άφησαν ποτέ μόνο(η)
ή ένιωσες ότι δεν σε καταλαβαίνουν ή ότι δεν υπάρχει συμπαράσταση; Πότε, με ποιους; 
Πώς;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω. 
 θα με εγκαταλείψουν.
 Οι άνθρωποι δε με αγαπάνε. 
 Είμαι μόνος (η) μου στη ζωή. 
 Είμαι χωρίς προστασία – ευάλωτος (η) - κινδυνεύω. 
 Δε θέλει κανένας να είναι μαζί μου.
 Δεν αξίζω τη μόνιμη, σταθερή σχέση. 
 Δεν υπάρχει σταθερή συμπαράσταση, φιλία, αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο ή αν 

υπάρχει, δεν μπορώ να την έχω ή δεν αξίζω να την έχω. 
 Δεν αξίζω τη στοργή, την τρυφερότητα ή την εκδήλωση της αγάπης. 
 Είμαι αδικημένος (η). Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 
 Δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω ή αυτό που χρειάζομαι. 
 Δεν πρέπει να ζητάω αυτό που χρειάζομαι. 
 Δε μπορώ να εμπιστεύομαι τους άλλους. 
 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 

δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.
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Εμπειρία 

4. Είχες ανάγκη για περισσότερη στοργή, τρυφερότητα ή εκδήλωση της αγάπης; Από
ποιον και πότε;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω.
 Δεν πρέπει να ζητάω αυτό που χρειάζομαι.
 Δεν αξίζω τη στοργή, την τρυφερότητα ή την εκδήλωση της αγάπης.
 Δεν θα έχω ποτέ στοργή και τρυφερότητα στη ζωή μου. 
 Είμαι αδικημένος (η). Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
 Δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω ή αυτό που χρειάζομαι. 
 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 

δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

Εμπειρία 

5.Υπήρξαν άνθρωποι στο περιβάλλον σου που ήταν συχνά άρρωστοι ή μιλούσαν 
συχνά για αρρώστια; Ποιοι και πότε; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Το ανθρώπινο σώμα είναι αδύναμο και ευάλωτο στις αρρώστιες και τον πόνο.
 Κινδυνεύω να αρρωστήσω, να πονέσω, να πεθάνω.
 Θα με προσέξουν αν είμαι άρρωστος (η).
 Φταίω εγώ για την αρρώστια του άλλου.
 Αφού φταίω εγώ, μπορεί ή πρέπει να αρρωστήσω για να τιμωρηθώ. 
 Δεν έχω το δικαίωμα να είμαι ευτυχισμένος (η) ή ευδιάθετος (η) όταν οι άλλοι είναι 

άρρωστοι.
 Η αρρώστια είναι αδυναμία και δεν αξίζω όταν είμαι άρρωστος (η).
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Εμπειρία 

6.  Βίωσες το συναίσθημα της μείωσης μπροστά στους άλλους ή αν όχι μπροστά, σε 
σχέση με τους άλλους; Σε ποιες περιπτώσεις;  

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω.
 Είμαι κατώτερος (η).
 Οι άνθρωποι δε με αγαπάνε.
 Οι άνθρωποι είναι επιθετικοί.
 Είμαι μόνος (η) μου στη ζωή.
 Είμαι αδικημένος (η). Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 
 Η αξία μου μετριέται σε σχέση με το πώς συγκρίνομαι με τους άλλους.
 Οι άλλοι θα με δεχτούν και θα με θέλουν μόνο αν με βλέπουν σαν δυνατό (η) και 

ανώτερο (η).
 Χωρίς τους άλλους, δεν αξίζω και δεν είμαι ασφαλής.
 Δε μπορώ να εμπιστεύομαι τους άλλους.
 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 

να είμαι ευτυχισμένος (η). 

Εμπειρία 

7. Σε σύγκριναν ποτέ με άλλους, λέγοντας ότι είσαι λιγότερο ή περισσότερο ικανός (η) 
ή άξιος (α) από κάποιον άλλον; Ποιοι και σε ποιες περιπτώσεις και σε σχέση με ποιες 
ικανότητες ή χαρακτηριστικά;  

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω.

 Η αξία μου μετριέται σε σχέση με το πώς συγκρίνομαι με τους άλλους.

 Οι άλλοι θα με δεχτούν και θα με θέλουν μόνο αν με βλέπουν σαν δυνατό (η) και 
ανώτερο (η). 

 Για να αξίζω πρέπει να είμαι πρώτος (η), ο καλύτερος (η). 

 Πρέπει να αποδείξω την αξία μου συγκριτικά με τους άλλους.

 Δε μπορώ να εμπιστεύομαι τους άλλους.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 
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Εμπειρία 

8. Έχασες κάποιο αγαπημένο άτομο; Ποιόν (ους) και πότε;
  
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Είμαι μόνος (η) μου στη ζωή.

 Είμαι χωρίς προστασία – ευάλωτος (η) - κινδυνεύω.

 Δε θέλει κανένας να είναι μαζί μου.

 Δεν αξίζω μία μόνιμη και σταθερή σχέση, θα με εγκαταλείψουν.

 Δεν υπ άρχει σταθερή συμπαράσταση, φιλία και αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο ή αν 
υπάρχει, δεν μπορώ να την έχω ή δεν αξίζω να την έχω.

 Είμαι αδικημένος (η). Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

 Δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω ή αυτό που χρειάζομαι.

 Το ανθρώπινο σώμα είναι αδύναμο και ευάλωτο στις αρρώστιες και τον πόνο.

 Κινδυνεύω να αρρωστήσω, να πονέσω, να πεθάνω.

 Δεν έχω το δικαίωμα να είμαι ευτυχισμένος (η) ή ευδιάθετος  (η) όταν οι άλλοι είναι
άρρωστοι.

 Δε με αγαπάνε αρκετά για να μένουν μαζί μου.

 Φταίω εγώ που πέθανε ο άλλος. Είμαι ένοχος (η).

 Δε συμπεριφέρθηκα καλά σ’ αυτόν πριν πεθάνει. Είμαι ένοχος (η).

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

Εμπειρία 

9. Σε πλησίασε κάποιος σεξουαλικά χωρίς να το θέλεις εσύ; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω.

 Δε μπορώ να εμπιστεύομαι τους άνδρες (ή τις γυναίκες). 

 Οι άνθρωποι είναι κακοί. 

 Με θέλουν για το σώμα μου.

 Είμαι ένοχος (η) γιατί εγώ το άφησα να γίνει.

 Κινδυνεύω από άνδρες (ή από γυναίκες).

 Είμαι απροστάτευτος (η).

 Το σεξ είναι βία.

 Χωρίς σεξ ή έρωτα δεν μπορώ να νιώθω καλά.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.
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Εμπειρία 

10. Άκουσες τους γονείς, ή άλλους κάποτε να κάνουν έρωτα; Ποιους και πότε;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Κινδυνεύω από άνδρες (ή από γυναίκες).

 Το σεξ είναι βία.

 Η σεξουαλική πράξη είναι βία και προκαλεί πόνο.

 Η σεξουαλική πράξη είναι μια αναγκαστική πράξη που κάποιος πρέπει να υποστεί 
από τον σύντροφο.

 Η σεξουαλική πράξη είναι βρώμικη και ζωώδης.

Εμπειρία 

11. Σου είπαν ποτέ οι γονείς σου ότι μείνανε μαζί μόνο για σένα και ότι αυτό ήταν μια 
μεγάλη θυσία για αυτούς; Μήπως σου είπαν ότι τους χρωστάς επειδή έχουν κουραστεί ή 
θυσιάσει πολλά για σένα;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω.

 Εγώ είμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα των άλλων.

 Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική μου πραγματικότητα. 

 Φταίω εγώ για τη δυστυχία των ανθρώπων.

 Πρέπει οπωσδήποτε να ανταποδώσω στους άλλους αυτά που μου δώσανε.

 Δε θέλω να πάρω από κανένα, επειδή αυτό σημαίνει ότι θα τους χρωστάω. Δε θα 
είμαι ελεύθερος (η). 

 Είμαι πάντα υποχρεωμένος (η) στους άλλους, ό,τι και να κάνω.

 Πρέπει να θυσιάζω αυτό που πιστεύω και θέλω εγώ, για να ικανοποιήσω τους 
γονείς μου (ή τους άλλους).

 Οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι σε μένα για ό,τι κάνω γι’ αυτούς.

 Είμαι ένοχος (η), επειδή έχω πάρει περισσότερα από αυτά που έχω δώσει.

 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).
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Εμπειρία 

12. Σου είπαν ότι φταις εσύ για κάτι (για τη δυστυχία, την αρρώστια, τα νεύρα, τα 
προβλήματα των άλλων); Ποιοι σου το είπαν και για ποιο πράγμα έφταιγες; Και αφού 
έφταιξες τι σήμαινε αυτό για σένα; Τι έπρεπε να κάνεις;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Πρέπει οπωσδήποτε να ανταποδώσω στους άλλους αυτά που μου δώσανε.

 Εγώ είμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα των άλλων.

 Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική μου πραγματικότητα. 

 Δε θέλω να πάρω από κανένα, επειδή αυτό σημαίνει ότι θα τους χρωστάω. Δε θα 
είμαι ελεύθερος (η). 

 Είμαι πάντα υποχρεωμένος (η) στους άλλους ό,τι και να κάνω.

 Πρέπει να θυσιάζω αυτό που πιστεύω και θέλω εγώ, για να ικανοποιήσω τους 
γονείς μου (ή τους άλλους).

 Οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι σε μένα για ό,τι κάνω γι’ αυτούς.

 Είμαι ένοχος (η) επειδή έχω πάρει περισσότερα από όσα έχω δώσει.

 Είμαι ένοχος (η) για την πραγματικότητα των άλλων (π.χ. την υγεία, την ευτυχία, 
την ηρεμία, την επιτυχία).

 Δεν αξίζω όταν οι άλλοι γύρω μου (ειδικά τα παιδιά, σύντροφος, γονείς, αδέλφια, 
φίλοι) δεν είναι καλά. Είμαι αποτυχημένος (η) στο ρόλο μου.

 Δεν έχω δικαίωμα να είμαι εγώ καλά, ευτυχισμένος (η), ευδιάθετος (η) ή να 
ξεκουραστώ όταν οι άλλοι έχουν προβλήματα ή δεν είναι καλά.

 Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική μου δυστυχία, αρρώστια ή αποτυχία.

 Πρέπει εγώ να σώσω τον κόσμο. Είναι ανίκανοι μόνοι τους.

 Δεν ξέρουν οι άλλοι, πρέπει να με ακούσουν. Πρέπει να τους λύσω εγώ το πρόβλημά
τους.

 Δε μπορώ να εμπιστευθώ τους άλλους να κάνουν πράγματα, γιατί είναι πιθανό να 
κάνουν λάθη.

 Αν δεν το κάνω εγώ, δε θα το κάνει κανείς.

 Είμαι αδικημένος (η), επειδή εγώ συνέχεια βοηθάω και θυσιάζομαι για τους άλλους,
ενώ οι άλλοι δε με βοηθάνε όταν εγώ χρειάζομαι βοήθεια.

 Πρέπει να είμαι πάντα δυνατός (η) και να μη δείξω ποτέ αδυναμία ή να ζητήσω 
βοήθεια.

 Οι άλλοι θα έπρεπε να καταλαβαίνουν και να ανταποκρίνονται στις δικές μου 
ανάγκες χωρίς να τις εκφράζω. (Ίσως - όπως εγώ κάνω σ’ αυτούς).

 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).
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Εμπειρία 

13. Σου είπαν ποτέ ότι δε θα κάνεις τίποτε στη ζωή σου, ότι είσαι τεμπέλης (α), 
ανίκανος ( η) ή ότι δεν είσαι έξυπνος (η); Ποιος, πότε και για ποια θέματα; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Είμαι ανίκανος (η).

 Είμαι τεμπέλης ( α).

 Δεν είμαι έξυπνος (η).

 Δε θα καταφέρω να πετύχω αυτό που θέλω.

 Πρέπει να αποδείξω την αξία μου στους άλλους.

 Δε θα μπορώ ποτέ να αποδείξω την αξία μου στους άλλους.

 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο. 

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 

Εμπειρία 

14. Σε βρήκανε ποτέ να παίζεις με τα σεξουαλικά σου όργανα (μόνος( η) ή με άλλους)
και σε έκαναν να νιώσεις ενοχή; Ποιος; Πότε; Τι μήνυμα σου δώσανε;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Είμαι κακός (η), βρώμικος (η) και ένοχος (η) επειδή έχω σεξουαλικές ορμές, 
συναισθήματα ή ανάγκες. 

 Δεν αξίζω την αγάπη του Θεού. 

 Είμαι αμαρτωλός (η) και ο Θεός δε με αγαπάει. 
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Εμπειρία 

15. Σου έλεγαν συχνά για την ενοχή και την τιμωρία (από κάποιον άνθρωπο ή από το 
Θεό). Ποιος, πότε, για ποια θέματα και τι είδος τιμωρία; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω.

 Δεν αξίζω την αγάπη του Θεού.

 Είμαι αμαρτωλός (η) και ο Θεός δε με αγαπάει.

 Θα τιμωρηθώ από το Θεό μέσα στη ζωή. Οπωσδήποτε θα συμβούν άσχημα 
πράγματα.

 Τα πράγματα δεν μπορούν να είναι συνέχεια ευχάριστα.

 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).

Εμπειρία 

16. Ο δάσκαλος σε έκανε κάποτε να νιώσεις μειωμένος (η) μπροστά στα άλλα παιδιά; 
Πότε; Πώς;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Οι δάσκαλοι και οι άνθρωποι στην εξουσία θέλουν να με καταπιέσουν, να με 
μειώσουν, να με πληγώσουν.

 Κινδυνεύω όταν πρέπει να μιλήσω μπροστά σε άλλους. 

 Να μη βρεθώ σε σχέση εξουσίας με κανέναν.

 Πρέπει να παλέψουμε την εξουσία.

 Οι άλλοι γελάνε με μένα, με κοροϊδεύουν.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 
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Εμπειρία 

17. Στις παρέες σαν παιδί ένιωσες κάποια στιγμή απόρριψη ή μειονεκτικότητα; Με 
ποιους και σε σχέση με ποια κριτήρια μειονεκτικός (η); 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Η αξία μου μετριέται σε σχέση με το πώς συγκρίνομαι με τους άλλους. 

 Οι άλλοι θα με δεχτούν και θα με θέλουν μόνο αν με βλέπουν σαν δυνατό (η) και 
ανώτερο (η). 

 Χωρίς τους άλλους, δεν αξίζω και δεν είμαι ασφαλής.

 Πρέπει να αποδείξω την αξία μου συγκριτικά με τους άλλους.

 Δε μπορώ να εμπιστεύομαι τους άλλους.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).

Εμπειρία 

18. Σου είπαν όταν ήσουν παιδί, ότι είσαι υπεύθυνος (η) για τα άλλα αδέλφια σου ή για 
άλλους γενικά και πως ό,τι συμβαίνει σε αυτούς είναι δική σου ευθύνη; Ποιος σου το είπε, 
για ποιους και για ποια πράγματα ήσουν υπεύθυνος (η);

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Είμαι ένοχος (η) για την πραγματικότητα των άλλων (π.χ. την υγεία, την ευτυχία, 
την ηρεμία, την επιτυχία κ.τ.λ.).

 Δεν αξίζω όταν οι άλλοι γύρω μου (ειδικά τα παιδιά, σύντροφος, γονείς, αδέλφια, 
φίλοι) δεν είναι καλά. Είμαι  αποτυχημένος (η) στο ρόλο μου.

 Δεν έχω δικαίωμα να είμαι εγώ καλά, ευτυχισμένος (η), ευδιάθετος (η) ή να 
ξεκουραστώ όταν οι άλλοι έχουν προβλήματα ή δεν είναι καλά.

 Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική μου δυστυχία, αρρώστια, αποτυχία.

 Πρέπει εγώ να σώσω τον κόσμο. Είναι ανίκανοι μόνοι τους.

 Δεν ξέρουν οι άλλοι, πρέπει να με ακούσουν. Πρέπει να τους λύσω εγώ το πρόβλημά
τους. 

 Δε μπορώ να εμπιστευθώ τους άλλους να κάνουν πράγματα, γιατί είναι πιθανό να 
κάνουν λάθη.

 Αν δεν το κάνω εγώ, δε θα το κάνει κανείς.

 Είμαι αδικημένος (η), επειδή εγώ συνέχεια βοηθάω και θυσιάζομαι για τους άλλους,
ενώ οι άλλοι δε με βοηθάνε όταν εγώ χρειάζομαι βοήθεια.

 Πρέπει να είμαι πάντα δυνατός (η) και να μη δείξω ποτέ αδυναμία ή να ζητήσω 
βοήθεια.

 Οι άλλοι θα έπρεπε να καταλαβαίνουν και να ανταποκρίνονται στις δικές μου 
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ανάγκες χωρίς να τις εκφράζω. (Ίσως - όπως εγώ κάνω σ’ αυτούς).

 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).

 Εγώ είμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα των άλλων.

 Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική μου πραγματικότητα. 

Εμπειρία 

19. Σε έκαναν να καταλάβεις με κάποιο τρόπο (αρνητικό ή θετικό) ότι για να αξίζει 
κάποιος (να είναι αποδεκτός και αγαπητός) θα πρέπει:

Να είναι καλύτερος από τους άλλους; 
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Η αξία μου μετριέται σε σχέση με το πώς συγκρίνομαι με τους άλλους. 

 Οι άλλοι θα με δεχτούν και θα με θέλουν μόνο αν με βλέπουν σαν δυνατό (η) και 
ανώτερο (η). 

Να είναι πρώτος σε αυτό που κάνει; 
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Πρέπει να είμαι πρώτος (η) για να αξίζω. 

 Πρέπει να είμαι τέλειος (α), χωρίς λάθη. 

Να είναι τέλειος, χωρίς λάθη; 
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Πρέπει να είμαι πρώτος (η) για να αξίζω.

 Πρέπει να είμαι τέλειος (α), χωρίς λάθη.

 Δεν πρέπει να δείξω αδυναμία.

Να είναι έξυπνος, εύστροφος; 
Πιθανό λανθασμένο παιδικό συμπέρασμα

 Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος (η), πιο πληροφορημένος(η) από τους άλλους για να 
αξίζω και για να με δέχονται. 

Να είναι όμορφος (η);
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Πρέπει να είμαι όμορφος (η) για να με δέχονται οι άλλοι.

 Πρέπει να έχω ωραία και καινούργια ρούχα και να βελτιώσω την εμφάνισή μου με 
διάφορους τρόπους για να με δέχονται και να με αγαπάνε.
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Να έχει τέλεια τάξη και καθαριότητα στο σπίτι; 
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Το σπίτι μου (αυτοκίνητο, ρούχα κ.τ.λ.) πρέπει να είναι τελείως καθαρό και 
τακτοποιημένο για να αξίζω.

 Δε μπορώ να ησυχάσω αν δεν είναι όλα τακτοποιημένα και καθαρά.

 Οι άλλοι πρέπει να με βοηθάνε να διατηρώ την τάξη και την καθαριότητα.

 Οι άλλοι είναι βρώμικοι και ανάξιοι.

Να έχει πολλές ερωτικές επιτυχίες;
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Πρέπει να με θέλουν πολλές γυναίκες (πολλοί άνδρες) για να αξίζω.

 Δεν μπορώ να εμπιστευθώ τον/τη σύντροφό μου, θα με απατήσει.

Να έχει οικονομική ή και κοινωνική επιτυχία; 
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Χωρίς οικονομική ή/και κοινωνική επιτυχία και αναγνώριση δε θα αξίζω για τους 
άλλους. Δε θα με προσέχουν, δε θα με εκτιμούν. 

 Πρέπει να είμαι πιο επιτυχημένος (η) από τον άλλον για να αξίζω. 

Να έχει την παραδοχή των άλλων γύρω του;
Πιθανό λανθασμένο παιδικό συμπέρασμα

 Αξίζω σύμφωνα με τη γνώμη των άλλων. Αν δε με δέχονται δεν αξίζω. Πρέπει να 
έχω την παραδοχή τους. 

Να κάνει πολλά πράγματα;
Πιθανό λανθασμένο παιδικό συμπέρασμα

 Αξίζω μόνο όταν κάνω πολλά πράγματα (ή περισσότερα από τους άλλους).

Να ικανοποιεί πάντα τις ανάγκες των άλλων; 
Πιθανό λανθασμένο παιδικό συμπέρασμα

 Για να αξίζω πρέπει να ικανοποιώ τους άλλους και να είναι ευχαριστημένοι με μένα.

Να μη λέει ποτέ “όχι” στους άλλους; 
Πιθανό λανθασμένο παιδικό συμπέρασμα

 Δε μπορώ να πω “όχι” στους άλλους, θα χάσω την αγάπη τους. Δε θα με θέλουν. 

Να μην εκφράζει τις ανάγκες του; 
Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

  Δεν πρέπει να εκφράζω τις ανάγκες μου επειδή: 

➔ Δεν έχω το δικαίωμα

➔ Δε θα ανταποκριθούν οι άλλοι

➔ Είναι αμαρτία

➔ Θα με πληγώσουν
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Εμπειρία 

20. Σε έκαναν να πιστέψεις με κάποιο τρόπο ότι δεν ξέρεις να σκεφτείς, να πάρεις 
αποφάσεις ή να τα βγάλεις πέρα μόνος (η) σου και ότι θα χρειάζεται να ακούς τους άλλους 
και να στηρίζεσαι πάνω τους; Ποιοι σου δώσανε αυτό το μήνυμα και γύρω από ποια 
θέματα υποτίθεται ότι είσαι ανίκανος (η) να αποφασίζεις ή να τα βγάλεις πέρα;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Είμαι ανίκανος (η) να σκεφτώ, να αποφασίσω για τον εαυτό μου. Πρέπει να βρω 
κάποιον να μου πει τι να κάνω. 

 Είμαι ανίκανος (η) να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής, πρέπει να βρω κάποιον 
να με βοηθήσει.

 Αν είμαι άρρωστος (η) δεν θα ζητάνε από μένα ευθύνες.
 Φταίνε οι γονείς μου που η ζωή μου είναι μια αποτυχία.
 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 

δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο. 

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 

Εμπειρία 

21. Είχες ποτέ πρότυπα (γονείς, μεγάλα αδέλφια ή άλλους) που ήταν ή είναι ακόμη πολύ 
δυναμικοί και ικανοί; Μήπως:  
α) Δημιουργήθηκε μέσα σου η ανάγκη να τους μοιάσεις, να τους φτάσεις ή ακόμα και να 
τους ξεπεράσεις ώστε να αποδείξεις την αξία σου;
β) Πίστεψες ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να τους φτάσεις και εγκατέλειψες κάθε 
προσπάθεια; Αισθάνθηκες απελπισία ή αυτοαπόρριψη; Μήπως είχες αυτοκαταστροφικές 
(ίσως υποσυνείδητες) τάσεις επειδή δεν μπόρεσες να τους φτάσεις; 
Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και σε σχέση με ποια κριτήρια επιτυχίας;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Πρέπει να φτάσω τους γονείς (ή άλλους). Να είμαι τόσο τέλειος (α), δυναμικός (η), 
επιτυχημένος (η) για να αξίζω και να δεχτώ τον εαυτό μου.

 Δε θα τα καταφέρω ποτέ να φτάσω τους γονείς μου (ή άλλους). Δεν αξίζω. 
Καλύτερα να αυτοκαταστραφώ.

 Απορρίπτω το κατεστημένο και όλη αυτή την ψευτιά που λέγεται επιτυχία. 
 Απορρίπτω το σύστημα, δε θέλω να ανήκω σε αυτό.
 Οι επιτυχημένοι αδικούν τους άτυχους. Είναι άδικοι και πρέπει να τους παλέψουμε. 

 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου
➔ για τη χαλάρωσή μου
➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου
➔ είναι εγωιστικό

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 
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Εμπειρία 

22. Υπήρξε στο περιβάλλον σου κάποιος με απρόβλεπτη ή αλλοπρόσαλλη ή νευρική, 
ίσως και σχιζοφρενική συμπεριφορά (μπορεί να ήταν αλκοολικός ή ναρκομανής) και 
δεν ήξερες τι να περιμένεις από αυτό τον άνθρωπο; Δέχτηκες βία από αυτόν τον άνθρωπο 
(σωματική ή ψυχολογική; Ποιος ήταν και ποια ήταν η συμπεριφορά;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δε μπορώ να εμπιστεύομαι τους άλλους. 
 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω.
 Δεν αξίζω όταν με μαλώνουν, με απορρίπτουν, με κατηγορούν ή όταν είναι 

θυμωμένοι μαζί μου.
 Κινδυνεύω όταν είναι θυμωμένοι μαζί μου ή όταν με μαλώνουν, με κατηγορούν ή με

απορρίπτουν.

 Οι άνθρωποι δε με αγαπάνε.

 Οι άνθρωποι είναι επιθετικοί.

 Φταίω εγώ για τη δυστυχία των ανθρώπων.

 Είμαι κακός άνθρωπος.
 Είμαι μόνος (η) μου στη ζωή. 

 Δεν αξίζω μία μόνιμη και σταθερή σχέση, θα με εγκαταλείψουν.

 Δεν υπάρχει σταθερή συμπαράσταση, φιλία, και αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο. Ακόμα 
κι αν υπάρχει, δεν μπορώ να την έχω ή δεν αξίζω να την έχω.

 Δεν αξίζω τη στοργή, την τρυφερότητα ή την εκδήλωση της αγάπης.

 Είμαι αδικημένος (η). Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

 Δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω ή αυτό που χρειάζομαι.

 Δεν πρέπει να ζητάω αυτό που χρειάζομαι.

 Δε μπορώ να εμπιστευθώ τους άλλους (άνδρες, γυναίκες, κοντινούς ανθρώπους) 
επειδή κάποια στιγμή θα με προσβάλουν.

 Δεν αξίζω σεβασμό ή/και αγάπη.

 Είμαι λάθος.

 Τα συναισθήματά μου δε μετράνε.

 Φοβάμαι την εξουσία (γονιό, σύντροφο, δάσκαλο, αρχές). Θα πληγωθώ.

 Φοβάμαι τη στενή σχέση, θα πληγωθώ. Κινδυνεύω.
 Φοβάμαι την κριτική και την επιθετικότητα. Κινδυνεύω.

 Θα με εκμεταλλεύονται οι άλλοι.

 Δεν πρέπει να εκφράζω τις ανάγκες μου, δε θα τις ακούνε και θα πληγωθώ.

 Δεν πρέπει να δείχνω τα συναισθήματά μου. Δεν πρέπει να δείχνω τον πόνο μου.

 Χωρίς χημικές ή άλλες ουσίες δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή ή να νιώθω 
ήρεμος και  ελεύθερος, όπως αλκοόλ, διάφορα φαγητά, τσιγάρο, ηρεμιστικά, 
ιατρικά φάρμακα, χασίς, ναρκωτικά, καφέ, γλυκά, σοκολάτα.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.
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Εμπειρία 

23. Βίωσες ποτέ απόρριψη ή ντροπή για έναν από τους γονείς σου; Για ποιόν και 
γιατί;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Ο γονιός μου δεν είναι (ήταν) σωστός. Δεν αξίζει. Δεν είναι δίκαιος.

 Αφού ο γονιός μου δεν αξίζει, δεν αξίζω κι εγώ.

 Ντρέπομαι για τους γονείς μου και τον εαυτό μου.

 Δε θέλω να είμαι σαν τον πατέρα ή τη μητέρα μου. Δε θέλω να έχω τις ίδιες 
αδυναμίες και να κάνω τα ίδια λάθη.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 

Εμπειρία 

24. Ανακάλυψες ποτέ ότι ένας από τους γονείς σου είχε απατήσει τον άλλον ερωτικά; 
Πότε και ποιες ήταν οι συνθήκες; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν μπορώ να εμπιστευθώ τον/τη σύντροφό μου, θα με απατήσει.
 Φοβάμαι τη στενή σχέση, θα πληγωθώ. Κινδυνεύω.

 Ο γονιός μου δεν είναι (ήταν) σωστός. Δεν αξίζει. Δεν είναι δίκαιος.

 Αφού ο γονιός μου δεν αξίζει, δεν αξίζω ούτε εγώ. 

 Ντρέπομαι για τους γονείς μου και τον εαυτό μου.
 Δε θέλω να είμαι σαν τον πατέρα (τη μητέρα) μου. Δε θέλω να έχω τις ίδιες 

αδυναμίες και να κάνω τα ίδια λάθη.

Εμπειρία 

25. Σου μιλούσαν συχνά για έναν Θεό τιμωρό; Ποιος και για ποια θέματα; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Δεν αξίζω ό,τι και να κάνω. 

 Δεν αξίζω την αγάπη του Θεού.

 Είμαι αμαρτωλός (η) και ο Θεός δε με αγαπάει.

 Θα τιμωρηθώ από το Θεό μέσα στη ζωή. Οπωσδήποτε θα συμβούν άσχημα 
πράγματα.

 Τα πράγματα δεν μπορούν να είναι συνέχεια ευχάριστα.
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 Ο Θεός δε με αγαπάει χωρίς όρους. Θυμώνει με τα λάθη μου, θα με τιμωρήσει.

 Θα πάθω κάτι κακό. Μπορεί να αρρωστήσω ή να αρρωστήσουν τα παιδιά μου ή να 
πεθάνουν. Μπορεί να πεθάνω ή να τρελαθώ).

 Χωρίς χημικές ή άλλες ουσίες δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή ή να νιώθω 
ήρεμος και  ελεύθερος, όπως αλκοόλ, διάφορα φαγητά, τσιγάρο, ηρεμιστικά, 
ιατρικά φάρμακα, χασίς, ναρκωτικά, καφέ, γλυκά, σοκολάτα.

 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).

Εμπειρία 

26. Ένιωσες ότι άλλα σου είπανε και άλλα κάνανε; Ότι δεν υπήρξε συνέπεια του 
λόγου τους; Ότι είχανε διπλό στάνταρ, άλλο για τον εαυτό τους και άλλο για τους άλλους; 
Μήπως ήταν υποκριτές ή ψεύτικοι ή όχι αληθινοί; Ποιοι, πότε και γύρω από ποια θέματα; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Οι άνθρωποι είναι διπρόσωποι. Άλλα δείχνουν, άλλα σκέφτονται, άλλα κάνουν.

 Κινδυνεύω από τους ανθρώπους, δε μπορώ να τους εμπιστευτώ.

 Οι άνθρωποι είναι ύπουλοι. Κάτι θέλουν από μένα.

 Δεν πρέπει να βασίζομαι στους άλλους, δε θα είναι συνεπείς και θα στεναχωρηθώ.

 Δεν πρέπει να είμαι αληθινός (η), αλλιώς θα χάνω στις συναλλαγές μου με τους 
ανθρώπους.

 Δεν πρέπει να δείχνω τα πραγματικά μου συναισθήματα.
 Δεν αξίζω ή δε μπορώ να έχω ειλικρίνεια από τους ανθρώπους.

Εμπειρία 

27. Πάνω σε τι βασιζόταν η ασφάλεια των γονιών σου; Στα χρήματα; Στη γνώμη των 
άλλων; Στη μόρφωση; Στην προσωπική δύναμη; Στην ενότητα της οικογένειας; Στην 
περιουσία; Στη συντροφιά; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Χωρίς αρκετά χρήματα δεν είμαι ασφαλής.

 Χωρίς την παραδοχή των άλλων δεν είμαι ασφαλής.
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 Χωρίς μόρφωση δεν είμαι ασφαλής σ’ αυτόν τον κόσμο. Το παιδί μου δεν είναι 
ασφαλές χωρίς μόρφωση.

 Χωρίς μια οικογένεια να με στηρίζει δεν είμαι ασφαλής.

 Χωρίς μια περιουσία δεν είμαι ασφαλής και τα παιδιά μου δεν είναι ασφαλή. 

 Χωρίς ένα σύντροφο δεν είμαι ασφαλής.

 Χωρίς ____________ δεν είμαι ασφαλής.

 Κινδυνεύω γενικά.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 

Εμπειρία 

28. Ήσουν ένα χαϊδεμένο παιδί που είχε ό,τι ήθελε, που δεν του χάλαγαν το χατίρι;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Αν δε μου δώσουν αυτό που θέλω δεν αξίζω και κινδυνεύω.

 Δε μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος (η) μου, χρειάζομαι τους άλλους να μου 
παρέχουν αυτό που χρειάζομαι.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

Εμπειρία 

29. Σου καταπίεσαν την ελευθερία της κίνησης σου, της έκφρασής σου; Σε αναγκάζανε
να κάνεις πράγματα που δεν ήθελες (μελέτη, επισκέψεις, ντύσιμο);. Σου απαγορέψανε να 
κάνεις πράγματα που ήθελες;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

 Χωρίς χημικές ή άλλες ουσίες δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή ή να νιώθω 
ήρεμος και  ελεύθερος, όπως αλκοόλ, διάφορα φαγητά, τσιγάρο, ηρεμιστικά, 
ιατρικά φάρμακα, χασίς, ναρκωτικά, καφέ, γλυκά, σοκολάτα.

 Χωρίς σεξ ή έρωτα δεν μπορώ να νιώθω καλά.

 Χωρίς ταξίδια δεν μπορώ να νιώθω καλά (ελεύθερος).

 Θέλουν να με καταπιέσουν, να με περιορίσουν.

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).
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30. Για γυναίκες
Σε έκαναν να καταλάβεις με κάποιο τρόπο ότι αφού είσαι κορίτσι:
Αξίζεις λιγότερο;
Δεν είσαι ασφαλής χωρίς άνδρα;
Το σεξ είναι βρώμικο;
Για να είσαι κοινωνικά αποδεκτή πρέπει να …
Είσαι λιγότερο ικανή από τους άνδρες;
Η μόνη αποστολή σου είναι να υπηρετείς τους άλλους;
Δεν πρέπει να εκφράζεις τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τη γνώμη σου;
 Πρέπει να υποτάσσεσαι στον άνδρα σου;
Πρέπει να είσαι όμορφη;

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

Επειδή είμαι κορίτσι (γυναίκα): 

 Αξίζω λιγότερο (ή καθόλου).

 Έχω λιγότερα δικαιώματα.

 Είμαι αδύναμη.

 Δεν είμαι ασφαλής χωρίς άνδρα.

 Πρέπει να έχω άνδρα για να είμαι κοινωνικά αποδεκτή.

 Δεν πρέπει να μου αρέσει το σεξ.

 Δεν είμαι ικανή να τα βγάλω πέρα με (μηχανήματα, χρήματα, βαριές εργασίες, 
“ανδρικά θέματα”, με τη ζωή γενικά).

 Ο μόνος λόγος για να υπάρχω είναι να υπηρετώ την οικογένειά μου. Δεν έχω νόημα 
αλλιώς.

 Η αξία μου μετριέται με την εμφάνισή μου.

 Η αξία μου μετριέται με την υγεία, ευτυχία και επιτυχία των παιδιών μου.

 Πρέπει να υποτάσσομαι στον άνδρα μου (ίσως και στα παιδιά μου) και να μην 
εκφράζω δικές μου ανάγκες, συναισθήματα και γνώμη.

 Δε θα με σέβονται ό,τι και να κάνω.

 Πρέπει να τους δείξω ότι αξίζω όσο ή ακόμα και περισσότερο από τους άνδρες.

 Πρέπει να είμαι δυνατή σαν άνδρας και να πετύχω στον ανδρικό κόσμο. Μόνο έτσι 
θα με δέχονται και θα αξίζω.

 Οι άνδρες είναι εχθροί μου και πρέπει να τους ανταγωνισθώ.

 Ο άνδρας θα μου δείξει αν αξίζω ή όχι, με τη συμπεριφορά του.
 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
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με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η). 

31. Για άνδρες:
Σε έκαναν να καταλάβεις με κάποιο τρόπο ότι αφού είσαι αγόρι:
Πρέπει να είσαι δυνατός;
Πρέπει να είσαι ανώτερος, πιο ικανός, πιο έξυπνος από τη γυναίκα σου;
Η αξία σου μετριέται με τις ερωτικές σου επιτυχίες;
Η αξία σου μετριέται με την επαγγελματική σου επιτυχία (χρήματα, θέση); 
Πρέπει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους άνδρες; 

Πιθανά λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα

Επειδή είμαι αγόρι (άνδρας):

 Πρέπει να είμαι δυνατός. Δεν πρέπει να δείξω αδυναμία.

 Αν δείχνω αδυναμία δε θα με δέχονται, δε θα αξίζω.

 Πρέπει να είμαι πιο δυνατός από τη γυναίκα μου (πιο έξυπνος, ικανός, 
επιτυχημένος κ.λ.π.). Αλλιώς, θα χάσω την εκτίμηση των άλλων.

 Πρέπει να με θέλουν πολλές γυναίκες για να αξίζω.

 Η ευτυχία μου βρίσκεται σε μία γυναίκα.

 Η γυναίκα θα μου δείξει αν αξίζω ή όχι, με τη συμπεριφορά της.

 Η αξία μου μετριέται με την επαγγελματική μου επιτυχία (συγκριτικά με τους 
άλλους στον κύκλο μου).

 Η αξία μου μετριέται με το πόσα χρήματα έχω και πόση περιουσία αποκτώ.

 Δεν πρέπει ποτέ να κλαίω.

 Δεν πρέπει να δείξω πολύ συναίσθημα, τρυφερότητα ή στοργή.

 Η αρρώστια είναι αδυναμία. Δεν πρέπει να αρρωσταίνω. Θα με απορρίπτουν.

 Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πρέπει να με υπακούν.
 Δεν έχω το δικαίωμα να ξοδεύω χρόνο:

➔ για τον εαυτό μου

➔ για τη χαλάρωσή μου

➔ για την υγεία ή την εξέλιξή μου

➔ είναι εγωιστικό

 Μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πράγμα, κατάσταση, ουσία, 
δραστηριότητα μπορώ να νιώθω ευτυχία, ασφάλεια ή ότι αξίζω. Τίποτα άλλο δε θα 
με βοηθήσει να νιώθω καλά. Ούτε κάτι παρόμοιο.

 Αν δεν πετύχω σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, δε θα αξίζω και δε θα μπορώ 
να είμαι ευτυχισμένος (η).
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