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Αυτοπεποίθηση
Η έννοια αυτοπεποίθηση, όπως χρησιμοποιείται συνήθως,
είναι η εμπιστοσύνη στην προσωπική κρίση, την ικανότητα,
την δύναμη κλπ. Η αυτοπεποίθηση του ατόμου αυξάνεται με
βάση τα προηγούμενα επιτεύγματά του και την εμπειρία του.
Η αυτοπεποίθηση είναι το θετικό συναίσθημα ότι το άτομο
μπορεί γενικά να επιτύχει στο μέλλον ότι αποφασίσει ότι
επιθυμεί να κάνει.
Η αυτοπεποίθηση δεν είναι το ίδιο πράγμα με την
αυτοεκτίμηση, η οποία σχετίζεται με την αξιολόγηση ενός
ατόμου για την δική του αξία. Η αυτοπεποίθηση είναι πιο
συγκεκριμένα η εμπιστοσύνη στην ικανότητα ενός ατόμου να
επιτύχει στόχους. Η έννοια της αυτοπεποίθησης αναφέρεται
συνήθως στη γενική αυτοπεποίθηση. Σύμφωνα με
ψυχολογικές μελέτες, ένα άτομο μπορεί να έχει
αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο
έργο (π.χ. να μαγειρέψει ένα καλό γεύμα ή να γράψει ένα καλό
μυθιστόρημα). Ένα άτομο που έχει αυτοπεποίθηση για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μπορεί να μην έχει γενική την
αυτοπεποίθηση ή εναλλακτικά να έχει αυτοπεποίθηση αν και
δεν διαθέτει την αποτελεσματικότητα για να επιτύχει ένα
συγκεκριμένο έργο (π.χ. να γράψει ένα μυθιστόρημα). Αυτοί
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οι δύο τύποι αυτοπεποίθησης, ωστόσο, συσχετίζονται μεταξύ τους και για το λόγο αυτό
μπορούν εύκολα να συνδυαστούν σε ένα.
Για τους περισσότερους από εμάς , το τι σημαίνει αυτοπεποίθηση έχει σχέση με αυτό
που θέλουμε να κάνουμε, αλλά αισθανόμαστε πολύ άγχος ή νευρικότητα ή ανησυχία
για αυτό. Έτσι, για ένα άτομο, η αυτοπεποίθηση μπορεί να έχει σχέση με μια δημόσια
ομιλία. Για ένα άλλον, μπορεί να είναι το να νιώθει άνεση σε κοινωνικές δραστηριότητες.
Για έναν τρίτο, μπορεί να σημαίνει να έχει την αυτοπεποίθηση να προσεγγίσει πιθανούς
επιχειρηματικούς συνεργάτες. Αλλά ανεξάρτητα από την κατάσταση που αποκαλύπτει
την έλλειψη αυτοπεποίθησης μας, ο ορισμός της εμπιστοσύνης που εμφανίζεται εδώ έχει
σχέση πάντα με την αίσθηση να είσαι σίγουρος για το εαυτό σου, να δείχνεις ότι είσαι
έμπιστος, ή να μην νιώθεις άγχος ή νευρικότητα.
Ένας άλλος κοινός ορισμός της αυτοπεποίθησης επικεντρώνεται στο να είσαι θετικός ότι
θα πάρεις ό, τι θέλεις. Αυτό έχει σχέση με το να βασίζεστε στις δυνάμεις σας και στο εαυτό
σας, για να έχετε την αναμενόμενη παρουσία, την προσωπική δύναμη να θεωρείτε τον
εαυτό σας ισότιμο με τους άλλους και να συμπεριφέρεστε με τρόπο που να
αντικατοπτρίζει αυτό. Παρόλο που ίσως να μην το γνωρίζετε προς το παρόν, υπάρχουν
μερικοί βασικοί παράγοντες ΄κλειδιά΄ που σας κάνουν να νιώθετε λιγότερη σιγουριά .
Ένα σημαντικός παράγοντας είναι να μην έχετε τον έλεγχο της κατάστασης - ή
τουλάχιστον να αισθάνεστε ότι δεν έχετε τον έλεγχο. Εάν σκεφτείτε καταστάσεις όπου
νιώθατε
λιγότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά, είστε σχεδόν σίγουροι ότι
θα
αναγνωρίσετε ότι ο κοινός παράγοντας είναι ότι αυτές είναι πέρα από τον έλεγχό σας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορείτε να αυξήσετε την αυτοπεποίθηση σας
κάνοντας εξάσκηση για κάποιες καταστάσεις: εμφάνιση σε μια σκηνή, συμμετέχοντας
σε μια συνέντευξη ή δίνοντας μια εξέταση – για όλα αυτά τα πράγματα μπορείτε να
εξασκηθείτε σε κάποιο βαθμό και όσο πιο πολύ το κάνετε, τόσο πιο σίγουροι θα
αισθανθείτε όταν θα βρεθείτε στην ίδια στην ‘πραγματική κατάσταση’.

Εστιάζοντας στις δικές σας δυνάμεις. Διαλλακτικότητα
Ένας τρόπος να το διαχειριστείτε αυτό είναι να εστιάσετε διανοητικά στις δυνάμεις σας.
Για όλες τις περιπτώσεις, έχετε κάποιες δυνατότητες και ικανότητες που είναι χρήσιμες,
δυνάμεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιβιώσετε από το άγχος και να
ξεπεράσετε την νευρικότητα. Ο δρόμος προς την επιτυχία βασίζεται - εν μέρει - στη θετική
σκέψη, με το να συγκεντρώνεστε στις δυνάμεις σας και στο να μην επιτρέπεται να σας
κυριεύσει η ανασφάλεια
ώστε να σας κατακλύσουν
αρνητικές σκέψεις και
συναισθήματα. Φυσικά αυτό μπορεί να είναι δύσκολο όταν βιώνετε μια πληθώρα
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σκέψεων και συναισθημάτων που τείνουν να σας συγχύσουν. Η ψυχική σύγχυση συχνά
συνδέεται με την έλλειψη εμπιστοσύνης. Πράγματι, είναι ένα πολύ συνηθισμένο
σύμπτωμα της έλλειψης εμπιστοσύνης και ένα υποπροϊόν του στρες που βιώνετε όταν
αντιμετωπίζετε μια πρόκληση που δεν είστε σίγουροι πως θα την χειριστείτε.
Η αυτοπεποίθηση αναφέρεται συχνά σε σχέση με την διαλλακτικότητά. Το φαινόμενο της
διαλλακτικότητας είναι μια φυσική διαδικασία;. αποτελεί μέρος της ζωής πολλών
ανθρώπων. Διαλλακτικότητα - η ικανότητα ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συστήματος
να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες; η ικανότητα και
δυνατότητα να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι, να ανακάμπτεις μετά που βιώνεις εξαιρετικά
σκληρά τραυματικά γεγονότα.
Η διαλλακτικότητα χτίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο βασιζόμενο στις εξειδικευμένες
περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. Η άνευ όρων αποδοχή ενός ατόμου (και όχι κάποιας
συμπεριφοράς) θα ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση. Η κατοχή δεξιοτήτων συνήθως
διεγείρει την αυτοπεποίθηση.

Η αυτοπεποίθηση στα παιδιά
Όλα τα παιδιά γεννιούνται με αυτοπεποίθηση. Είναι εμφανώς σίγουρα για το εαυτό τους,
εκφραστικά, θρασύ και περίεργα. Καθώς μεγαλώνουν, οι γονείς τους, οι δάσκαλοί τους,
οι φίλοι τους και τα αδέλφια τους μπορεί να μην προσφέρουν τη θετική αντιμετώπιση και
ενθάρρυνση που χρειάζεται ένα παιδί. Μπορούν να επικρίνουν, να κρίνουν και να
καταδικάσουν. Μπορεί και να αποθαρρύνουν όταν ένα παιδί δείχνει τη παιδική του
αθωότητα ή και τον ενθουσιασμό του. Συχνά η αιτία της απώλειας αυτοπεποίθησης σε
ένα παιδί είναι οι αρνητικές λέξεις και πράξεις που επιβάλλουν στο παιδί οι πιο μεγάλοι
γύρω του (ή ακόμη και εκείνοι της παρέας του).
Στην ψυχοθεραπεία καθίσταται δυνατή η κατανόηση αυτών των πρακτικών. Μπορείτε να
αποκτήσετε μια αυτογνωσία του γιατί αισθάνεστε έτσι ή γιατί ενεργείτε με τον τρόπο αυτό
στην ζωή σας. Θα μάθετε ποιες αιτίες ενεργοποιούν και μπορούν να σας οδηγήσουν σε
μια αντίδραση που θα ήταν πιο κατάλληλη για ένα παιδί και πώς μεταφέρετε μαζί σας
τα λόγια και τις ενέργειες εκείνες των γονιών και των αδελφών σας που καταστρέφουν
την αυτοπεποίθηση σας.

Αυτοπεποίθηση και Αυτογνωσία
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κτίσετε την αυτογνωσία σας. Η
κτίσιμο της αυτογνωσίας συμβάλει επίσης στο κτίσιμο της αυτοπεποίθησή σας. Έχετε

διαύγεια αναφορικά με το ποιοι είστε και σε τι πιστεύετε, και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει
να ζήσετε ζωή σας στο έπακρο.
Να θυμάστε πάντα: ‘ Ο κάθε ένας από εμάς είναι προικισμένος με ένα μοναδικό και
σημαντικό τρόπο. Είναι το προνόμιο και η περιπέτεια μας να ανακαλύψουμε το δικό μας
ιδιαίτερο φως. ‘ Mary Dunbar
Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για το κτίσιμο της αυτοεκτίμησης και της
αυτοπεποίθησής σας είναι η αυτογνωσία σας. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί είναι
σημαντικό και πώς μπορείς να γίνεις πιο συνειδητοποιημένος;
Το να είσαι συνειδητοποιημένος σημαίνει να γνωρίζεις:
τι θέλεις στην ζωή σου?
Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες σου?
Τι σε παρακινεί και σε κάνει χαρούμενο?
Τι θέλεις να αλλάξεις στο εαυτό σου ή στην ζωή σου?
Τα επιτεύγματα σου μέχρι σήμερα?
Χρειάζεται να βελτιωθείς ως άτομο?
Τα πιο σημαντικά σου πιστεύω και ιδανικά?
Πως σχετίζεσαι με άλλους?
Πως βλέπεις τον εαυτό σου σαν άτομο?

Γιατί είναι η αυτογνωσία σημαντική?
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να μάθετε καλά τον
εαυτό σας προτού να μπορέσετε να ενεργήσετε. Πρέπει να μάθετε τι πρέπει να κάνετε για
να κατευθυνθείτε προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό μέχρι να
γνωρίσετε τον εαυτό σας.
Επιπλέον, το να είστε συνειδητοποιημένος σημαίνει ότι θα είστε σε καλύτερη θέση να
επιλέξετε μια κατάλληλη καριέρα και τρόπο ζωής που θα σας ικανοποιεί. Η αυτογνωσία
μπορεί να εμπλουτίσει την ποιότητα της ζωής σας, επειδή τότε θα μπορείτε να ζείτε όσο
γίνεται πιο κοντά στις αξίες σας και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Άσκηση Νο.1 „Ψηλή και χαμηλή Αυτοπεποίθηση “

Εισαγωγή: Το επίπεδο αυτοπεποίθησης μπορεί να φανεί με πολλούς τρόπους: την
συμπεριφορά σου . την στάση του σώματος σου, το πως μιλάς, τι λες κτλ.
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Οδηγίες: Δείτε τις ακόλουθες συγκρίσεις της συμπεριφοράς κοινής αυτοπεποίθησης με
την συμπεριφορά που σχετίζεται με την χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ποιες σκέψεις ή ενέργειες
αναγνωρίζετε στον εαυτό σας και στους ανθρώπους γύρω σας;
Θετική Συμπεριφορά
•
•

•
•

Συμπεριφορά που σχετίζεται με χαμηλή αυτοπεποίθηση

Να κάνεις ότι πιστεύεις ότι είναι σωστό, ακόμη και όταν οι άλλοι γύρω σου σε
κοροϊδεύουν ή σε κατακρίνουν για αυτό.
Na διαφοροποιείς την συμπεριφορά σου με βάση το τι πιστεύουν οι άλλοι
άνθρωποι γύρω σου.
Να είσαι πρόθυμος να παίρνεις ρίσκα και να κάνεις το κάτι περισσότερο ( the extra
mile) για να επιτύχεις καλύτερα αποτελέσματα.
Να μένεις σε ασφαλή επίπεδα φοβούμενος την αποτυχία και αποφεύγοντας να
παίρνεις ρίσκα.

•
•

Να παραδέχεσαι τα λάθη σου και να μαθαίνεις από αυτά.
Να προσπαθείς σκληρά να διορθώσεις τα λάθη σου και να ελπίζεις ότι θα μπορείς
να διορθώσεις το πρόβλημα πριν το προσέξουν.

•
•

Να περιμένεις από τους άλλους να σε συγχαρούν για τις επιτυχίες σου
Να αυτοεπαινείσαι δυνατά για τις δικές σου αρετές, όσον το δυνατόν συχνότερα
και σε όσο περισσότερους ανθρώπους.

•

Να δέχεσαι τα συγχαρητήρια με διακριτικότητα. “Ευχαριστώ, έχω δουλέψει σκληρά
για αυτό το διαφημιστικό. Χαίρομαι που αναγνωρίσατε τις προσπάθειες μου.”
Na αποφεύγετε τα συγχαρητήρια απρόθυμα “Αυτό το διαφημιστικό δεν ήταν κάτι
σημαντικό, ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το κάνει. ‘

•

Συζήτηση και ανασκόπηση: Όπως έχετε δει από αυτά τα παραδείγματα
χαμηλή
αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική και συνήθως εκδηλώνεται ως
αρνητικότητα . Τα άτομα με αυτοπεποίθηση είναι συνήθως πιο θετικά – πιστεύουν στο
εαυτό τους και στις ικανότητες τους και πιστεύουν ότι πρέπει να ζουν την ζωή τους στο
έπακρο.
Άσκηση Νο.2 „Η προσωπική μου εμπειρία στη αντιμετώπιση καταστροφικών και

αγχωτικών καταστάσεων ”
Εισαγωγή: Εμβαθύνετε στην κατανόηση τη διαλλακτικότητας μέσω των προσωπικών
εμπειριών των συμμετεχόντων

5

Οδηγίες: Διαχωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες, 3 ή 4 ατόμων η κάθε μία , με
τυχαία επιλογή. Ζητήστε τους να μοιραστούν με την ομάδα για 20 λεπτά μια περίπτωση
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια καταστροφική και αγχωτική κατάσταση, εστιάζοντας
στους τρόπους με τους οποίους την αντιμετώπισαν - τι, ποιος και πώς τους βοήθησαν
να την αντιμετωπίσουν. Δώστε χρόνο στις μικρές ομάδες να μοιραστούν τα ευρήματα
τους με την μεγάλη ομάδα.
Συζήτηση και ανασκόπηση: Συνοψίστε, εστιάζοντας μόνο στα συμπεράσματα που έχουν
εξαχθεί σε σχέση με τους παράγοντες στήριξης στη διαδικασία αντιμετώπισης των
αντιξοοτήτων.
Exercise Νο.3 „Το περιοδικό The Three Compliments”

Εισαγωγή: Εάν η αντίληψη που έχετε για τον εαυτό σας δεν είναι και η καλύτερη στον
κόσμο, σίγουρα χρειάζεστε κάποιο είδος άσκησης για να το βελτιώσετε αυτό - και το
περιοδικό The Three Compliments είναι ο τρόπος να το επιτύχετε.
Οδηγίες: Πρώτον, θα χρειαστείτε ένα κενό ημερολόγιο, ένα σημειωματάριο ή ένα
πρόγραμμα και ένα στυλό ή ένα μολύβι. Όταν ξυπνάτε το πρωί, κοιτάξτε στον καθρέφτη,
στη συνέχεια πάρτε το σημειωματάριο και το στυλό και δώστε στον εαυτό σας τρία
συγχαρητήρια. Ίσως σας αρέσει πώς τα μάτια σας γυαλίζουν στο φως του πρωινού; Ή
ίσως εκτιμάτε πώς φαίνονται τα μαλλιά σας σήμερα; Ίσως πιστεύετε ότι είστε έξυπνος και
ευφυής άνθρωπος; Απλά βρείτε κάτι που εκτιμάτε στον εαυτό σας, πράγματα που σας
κάνουν να αισθάνεστε καλά για τον εαυτό σας
Ο στόχος είναι να επικεντρωθείτε στις θετικές πλευρές σας, και θα τις βρείτε, αν ψάχνετε
μόνο τις καλές σας πλευρές . Γράψτε στο σημειωματάριο τα συγχαρητήρια, διαβάστε τα
δυνατά μπροστά από τον καθρέφτη και συγχαρείτε το εαυτό σας . Στη συνέχεια αφήστε
την ημέρα σας να κυλίσει ως συνήθως.
Συζήτηση και ανασκόπηση: Αυτό θα σας επιτρέψει να ενθαρρύνετε την αγάπη και τον
σεβασμό προς τον εαυτό σας και να έχετε μια καλύτερη εντύπωση για τη δική σας αξία.
Παρόλο που στην αρχή μπορεί να φανεί ακόμη και ανόητο να κάνετε αυτές τις ασκήσεις
και ίσως να έχετε την αίσθηση ότι σπαταλάτε το χρόνο σας, αυτή η άσκηση είναι
σημαντική. Είναι σαν να γεμίζεις ένα μεγάλο βαρέλι με νερό σταγόνα- σταγόνα κάθε μέρα
- για μια εβδομάδα και τίποτα δεν συμβαίνει, το κάνεις για 3 εβδομάδες, τίποτα δεν
συμβαίνει - αλλά συνεχίζεις να το κάνεις για αρκετό καιρό και σύντομα, μια μέρα, θα
συνειδητοποιήστε ότι ολόκληρο το βαρέλι είναι γεμάτο με νερό
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Exercise Νο.4 „Κολλάζ αυτοπεποίθησης”
Εισαγωγή: Πολλοί άνθρωποι χάνουν την αυτοπεποίθησή τους όταν ξεχνούν τις ελπίδες,
τις προσδοκίες και τις ικανότητές τους - ή όταν αφήνουν τους άλλους να τους
επηρεάζουν με τα πικρόχολα σχόλια τους
Μια συγκεκριμένη άσκηση που σίγουρα θα σας υπενθυμίσει πόσο πολύτιμο άτομο είστε,
είναι η δημιουργία ενός κολλάζ για τον εαυτό σας το οποίο θα το κρεμάσετε σε έναν
τοίχο στην κρεβατοκάμαρά σας.
Οδηγίες: Πάρτε ένα μεγάλο κομμάτι από χαρτόνι αφίσας και μια στοίβα περιοδικών για
να τα διαβάσετε, στη συνέχεια περιηγηθείτε στις σελίδες τους για να βρείτε εικόνες που
εκπροσωπούν τον εαυτό σας, τα ταλέντα σας, τις ικανότητες και τις προσδοκίες σας.
Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε ποιος είστε και για το τί είστε ικανοί - όχι αυτό που
λένε άλλοι ότι μπορείτε να κάνετε .
Ασκηση Νο.5 „Τι Πιστεύετε για το Εαυτό σας?
Οδηγίες:
1.

Διαβάστε πως τα μικρά ελεφεντάκια εκπαιδεύονται (πιο κάτω)

2.

Συμπληρώστε το φύλλο εργασίας -“Τι Πιστεύω ”
Πως εκπαιδεύονται τα μωρά ελέφαντες
Οι ελέφαντες σε αιχμαλωσία εκπαιδεύονται, σε νεαρή ηλικία, να μην

περιφέρονται. Το ένα πόδι του μωρού ελέφαντα δένεται με σχοινί σε μια ξύλινη
θέση που είναι καρφωμένο στο έδαφος.
Το σχοινί περιορίζει τον μωρό ελέφαντα σε μια περιοχή που καθορίζεται από το
μήκος του σχοινιού. Στην αρχή το μωρό ελέφαντας προσπαθεί να ελευθερωθεί
από το σχοινί, αλλά το σχοινί είναι πολύ δυνατό.
Το μωρό ελέφαντας ΄μαθαίνει ότι δεν μπορεί να σπάσει το σχοινί.
Όταν ο ελέφαντας μεγαλώνει και είναι δυνατός, θα μπορούσε με μεγάλη
ευκολία να σπάσει το ίδιο σχοινί. Αλλά επειδή «έμαθε» ότι δεν μπορεί να το
σπάσει το σχοινί όταν ήταν μικρός, ο ενήλικας ελέφαντας πιστεύει ότι ακόμη δεν
μπορεί ακόμα να σπάσει το σχοινί, και για το λόγο αυτό δεν προσπαθεί καν.
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Συζήτηση και ανασκόπηση: Οι άνθρωποι λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Μαθαίνουμε
κάτι για τον εαυτό μας σε νεαρή ηλικία και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε ως ενήλικες.
Παρόλο που ίσως να μην ευσταθεί, λειτουργούμε σαν να είναι. Ευτυχώς, οι άνθρωποι
γεννιούνται με την ικανότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές - ένα σημαντικό βήμα για να
αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας. Τώρα χρησιμοποιήστε
το φύλλο εργασίας "Τι πιστεύω" για να αποκαλύψετε τις πεποιθήσεις που έχετε μάθει όταν
ήσασταν νέοι και που εξακολουθούν να επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σας. Στη
συνέχεια, αναρωτηθείτε αν αυτές οι πεποιθήσεις σας υποστηρίζουν ή σας εμποδίζουν
στην αύξηση της αυτοεκτίμησής σας.
Φύλλο Εργασίας “Τι πιστεύω”
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ
Οδηγίες:

✓ Τυπώστε και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας Τι Πιστεύω για να
εντοπίσετε τα πιστεύω σας.
✓ Κρατήστε κοντά σας το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας αναφορικά με
την αυτοπεποίθηση σας. Την επόμενη φορά που θα αισθανθείτε χαμηλή
αυτοεκτίμηση, δυσαρεστημένοι ή κρίνετε τον εαυτό σας σκληρά
διαβάσετε το φύλλο εργασίας "Τι πιστεύω " και προσδιορίστε τις
πεποιθήσεις που σας απομακρύνουν από την θετική αυτοεκτίμηση και
στη συνέχεια δημιουργήστε μια νέα παραδοχή για να ενισχύσετε την
αυτοπεποίθηση σας . Τότε παρατηρήστε την αλλαγή της στάσης σας.
_______________________________________________________
1.Γράψτε τις πεποιθήσεις που έχετε διδαχτεί για το εαυτό σας όταν ήσασταν
μικροί από:
a. Μητέρα:

b. Πατέρα:

c. Αδέλφια:

d. Φίλοι:

e. Δάσκαλοι:
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f. Άλλοι:

1. Ποια από αυτά τα μηνύματα εξακολουθούν να κυριαρχούν στις σκέψεις
σας σήμερα;

2. Ποια μηνύματα υποστηρίζουν και ποια μηνύματα αποπροσανατολίζουν
την εμπιστοσύνη, την ευτυχία και την ικανοποίησή σας ?

3. Είναι αυτά τα μηνύματα αληθινά ή απλώς μια πεποίθηση (μια σκέψη την
οποία έχετε σκεφτεί τόσο συχνά ώστε εσείς πιστεύετε ότι είναι αληθινή)?

4. Ποια μηνύματα θέλετε να αλλάξετε ώστε να βελτιώσετε την αυτοεκτίμηση
σας ?

5. Γράψτε τις νέες σκέψεις που επιλέγετε να πιστέψετε ώστε να υποστηρίξετε
την θετική αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και ευτυχία:
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Άσκηση Νο.6 „Να νιώθεις δυνατός και ανεξάρτητος ”

Οδηγίες: Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει την στάση σας, τα
συναισθήματα και τις ενέργειές σας όταν βιώνετε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν η
εμπιστοσύνη σας είναι χαμηλή, πώς αντιδράτε; Μήπως: κατηγορείτε άλλους;
Αποσύρεστε ? Θυμώνετε? Κλαίτε?
Αυτή η δραστηριότητα αυτοπεποίθησης σάς δίνει τα εργαλεία για να μεταμορφώνετε
δυσάρεστες και οδυνηρές καταστάσεις οι οποίες θα σας επιτρέπουν να αισθάνεστε
ισχυροί και σίγουροι
Οδηγίες: Χρησιμοποιείστε το φύλλο εργασίας Αυτοπεποίθησης πιο κάτω για να
εξερευνήσετε και να αναγνωρίσετε τι σας κάνει να αισθάνεστε καλά και τι άσχημα.
Φύλλο εργασίας Αυτοπεποίθησης - Ενδεικτικές απαντήσεις

Μέρος 1: Νιώθω Καλά
Σκεφτείτε μια κατάσταση στην οποία βιώσατε εμπιστοσύνη και ένα αίσθημα
ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης. Στη συνέχεια, απαντήστε στις ακόλουθες
ερωτήσεις:
Περιγράψτε την κατάσταση: Για παράδειγμα: Ήταν τα γενέθλιά μου. Ήμουν σε ένα
πάρτι που οργάνωσαν οι φίλοι για μένα. Ήμουν περιτριγυρισμένη από την
οικογένεια και τους φίλους μου. Ήμουν ευτυχής να δω τους φίλους μου και να τους
πω πόσο πολύ τους εκτιμώ. Και το φαγητό ήταν υπέροχο επίσης.
Τι λέγατε / τι σκεφτόσασταν με το εαυτό σας για αυτή την κατάσταση; Για
παράδειγμα: Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι με τους φίλους και την οικογένειά
μου; Είμαι τόσο ευγνώμων για τους υπέροχους ανθρώπους στη ζωή μου; Είμαι
αγαπημένο άτομο;
Πώς αισθανθήκατε - σωματικά και συναισθηματικά;
Ευτυχισμένος
Αγαπημένος
Ελκυστικός
Όμορφος
Άνετος με το σώμα μου
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Τι ενέργειες έχεις κάνει? Για παράδειγμα: Αγκαλιάζω εύκολα τους ανθρώπους,
εκφράζω την αγάπη μου στους φίλους μου μέσα από τις συζητήσεις μας; Ζητώ
συμβουλές για την νέα μου εργασία; Γελάω πολύ.

Μέρος 2: Νιώθω άσχημα
Σκεφτείτε μια τρέχουσα κατάσταση στην οποία βιώσατε έλλειψη αυτοπεποίθησης
και που θα θέλατε να αλλάξετε αν μπορούσατε. Περιγράψτε την κατάσταση:
Ποια είναι η κατάσταση?
Τι λες στο εαυτό σου για την κατάσταση αυτή? ( εσωτερικά )
Πως αισθάνεσαι σωματικά? Τι αισθήσεις και συναισθήματα έχεις στο σώμα σου?
Τι κάνεις ως αποτέλεσμα αυτού ?

Συζήτηση και ανασκόπηση:
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε μάθει για τον εαυτό σας στο Πρώτο
Μέρος, ρωτήστε τον εαυτό σας ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε
τα αποτελέσματα της κατάστασης που περιγράφεται στο Δεύτερο Μέρος:
Ποια θετική δήλωση θα μπορούσα να πω στον εαυτό μου για να του υπενθυμίσω
τη δύναμή μου;
Τι θα μπορούσα να κάνω ώστε να με βοηθήσει να νιώθω διαφορετικά; (Για
παράδειγμα, δημιουργήστε μια απεικόνιση στην οποία να θυμάστε πως
αισθανθήκατε στο Πρώτο Μέρος)
Τι θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά, την επόμενη φορά που θα είμαι σε αυτή την
κατάσταση;
Τι ενέργειες θα με ενδυνάμωσαν;

Άσκηση Νο.7 „Πλεονεκτήματα της Θετικής Σκέψης”
Οδηγίες:
1. Προσδιορίστε κάτι για το οποίο δεν είστε ευχαριστημένοι στη ζωή σας αυτήν τη στιγμή

(μια δυστυχισμένη σχέση, είστε υπέρβαρος, είστε άνεργος, μια τεταμένη σχέση με ένα
μέλος της οικογένειας ή έναν φίλο, κ.λπ.)
2. Επιλέξτε ένα αντικείμενο και δημιουργήστε μια θετική κυρίαρχη σκέψη που καθορίζει

αυτό που επιθυμείτε. (Η σχέση μου είναι πηγή χαράς στη ζωή μου. Αγαπώ και τιμώ το
σώμα μου κ.λπ.)
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3. Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και διπλώστε το στην μέση. Στην αριστερή πλευρά γράψτε τη

θετική σας δήλωση. Στη δεξιά πλευρά γράψτε τις σκέψεις - οποιεσδήποτε σκέψεις - έρθουν
στο μυαλό σας ως αντίδραση στην θετική σας δήλωση.
Παραδείγματα:

Aγαπώ, εκτιμώ και ενδιαφέρομαι για το σώμα μου /αλλά είμαι υπέρβαρος
Aγαπώ, εκτιμώ και ενδιαφέρομαι για το σώμα μου /Ζυγίζω πάρα πολύ
Aγαπώ, εκτιμώ και ενδιαφέρομαι για το σώμα μου /Είμαι τεμπέλης
Aγαπώ, εκτιμώ και ενδιαφέρομαι για το σώμα μου /Είναι πολύ δύσκολο
Aγαπώ, εκτιμώ και ενδιαφέρομαι για το σώμα μου /Δεν εφαρμόζω υγιή διατροφή
και άσκηση
4. Αναζητήστε θέματα στις δηλώσεις που έχετε αναγράψει στην δεξιά πλευρά της σελίδας.

Στο πιο πάνω παράδειγμα τα θέματα περιλαμβάνουν: έλλειψη εμπιστοσύνης, ανησυχίες
για το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο, αμφιβολίες για την επιτυχία.
5. Πάρτε αυτά τα θέματα και ενσωματώστε τα στη θετική διαβεβαίωση της σκέψης ώστε

να γίνει:
Επιτυγχάνω εύκολα στην αγάπη, την εκτίμηση και τη φροντίδα του σώματός μου.
Ενισχύομαι, καθώς αγαπώ, εκτιμώ και φροντίζω το σώμα μου στις σκέψεις μου, στις
λέξεις και στις πράξεις μου.
Οι σκέψεις, τα λόγια και η συμπεριφορά μου αντικατοπτρίζουν την αγάπη, την εκτίμηση
και τη φροντίδα που δίνω στο σώμα μου.
6. Για να ενισχύσετε περαιτέρω και να αξιοποιήσετε την αληθινή αποτελεσματικότητα της

επιβεβαίωσης της θετικής σκέψης σας, χρησιμοποιήστε όλη την δύναμη της φαντασίας
σας για να δημιουργήσετε μια απεικόνιση της θετικής σκέψης που έχει επιτευχθεί.
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Για παράδειγμα: Φοράω το ωραίο μου μαύρο φόρεμα στο πάρτι γενεθλίων μου. Ακούω
την οικογένεια μου και τους φίλους μου να μου τραγουδούν το Happy Birthday . Νιώθω
αυτοπεποίθηση, όμορφη και υγιής. Ξέρω πόσο νόστιμο είναι ένα μικρό κομμάτι από την
τούρτα μου από φράουλες.

Συζήτηση και ανασκόπηση: Η απεικόνιση αυξάνει σημαντικά τα οφέλη της θετικής
σκέψης. Απεικονίστε την σκηνή της θετικής σκέψης σας και της σημαντικής δυναμικής
που δημιουργείται όταν ολοκληρώνεται πλήρως - σαν να συμβαίνει αυτή τη στιγμή - και
αισθάνεστε τα συναισθήματα που σχετίζονται με την επιθυμία της καρδιάς σας
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