
KATAΛOΓOΣ ΠAIΔIKΩN EMΠEIPIΩN 
Eδώ έχουµε έναν κατάλογο των παιδικών εµπειριών που 
µπορεί να έχουν δηµιουργήσει λαθεµένη, µειονεκτική εικόνα 
του εαυτού µας.  
Tο γράµµα Π αναφέρεται στον κατάλογο των πεποιθήσεων, 
των υποσυνείδητων συµπερασµάτων του παιδιού, που µπορεί 
να έχουν προγραµµατιστεί λόγω αυτών των εµπειριών. ` 
Όπου οι ερωτήσεις αναφέρονται στους γονείς ή σε άλλους 
στα παιδικά χρόνια, να σκεφτείς όχι µόνο τους γονείς αλλά 
και µητριά, πατριό, θείες, θείους, αδέλφια, ξαδέλφια, 
δασκάλους, γιαγιά, παπού και όποιους άλλους ανθρώπους 
υπήρξαν στη ζωή σου σαν παιδί. Mιλάµε για µέχρι τα 18 σου 
χρόνια. 

1. Yπήρξε κάποιος (ή κάποιοι) που θύµωσε
µαζί σου ή σε µάλωσε, σε απέρριψε ή σε κατηγόρησε; 
Ποιος και πότε;  
Π = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 70,142, 143) 

2. Yπήρξαν άνθρωποι που µάλώναν µεταξύ τους ή
απέρρίπταν ή πλήγωναν ο ένας τον άλλον; Ποιοι και 
πότε; Π = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 143)   

3. Bίωσες 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;   
Π = (1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70, 142)   

4.Eίχες ανάγκη για περισσότερη στοργή,
τρυφερότητα ή εκδήλωση της αγάπης; Aπό ποιον 
και πότε; Π=(1,13,14,15,16,142) 

5.Yπήρξαν άνθρωποι στο περιβάλλον σου που ήταν
συχνά άρρωστοι ή µιλούσαν συχνά για αρρώστια; 
Ποιοι και πότε; Π = (17, 18, 19, 20, 21, 22)  

6. Bίωσες το συναίσθηµα της µείωσης µπροστά
στους άλλους ή αν όχι µπροστά, σε σχέση µε τους 
άλλους; Σε ποιες περιπτώσεις;   
Π = (1, 4, 5, 8, 14, 23, 24, 25, 70, 143) 

7. Σε σύγκριναν ποτέ µε άλλους, λέγοντας ότι είσαι
λιγότερο ή περισσότερο ικανός ή άξιος από κάποιον 
άλλον; Ποιοι και σε ποιες περιπτώσεις και σε σχέση µε 
ποιες ικανότητες ή χαρακτηριστικά;   
Π = (1, 23, 24, 25, 26, 70, 143) 

8. Έχασες κάποιο αγαπηµένο άτοµο; Ποιόν(ους) και
πότε; Π = ( 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 
29, 142)   

9. Σε πλησίασε κανένας κάποτε σεξουαλικά χωρίς να
το θέλεις εσύ;  
Π = (1, 30, 31, 32, 33, 34, 136, 142) 

10. Άκουσες τους γονείς, ή άλλους κάποτε να κάνουν
έρωτα; Ποιους και πότε;  Π = (33, 34, 35, 36, 37) 

11. Oι γονείς σου, σου είπαν κάποτε ότι µείνανε µαζί
µόνο για σένα και ότι αυτό ήταν µια µεγάλη θυσία για 
αυτούς; Ή, σου είπανε κάποτε ότι έχουν κουραστεί ή 
θυσιάσει πολλά για σένα και ότι δηλαδή τους 
χρωστάς;  
Π = (1, 6, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 141, 143)   

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 τι πράγµα έφταιγες; Kαι 
αφού έφταιξες τι σηµαίνει αυτό για σένα; Tι έπρεπε να 
κάνεις; Π (38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 141, 143)  

13. Σου είπανε κάποτε 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;  
Π =(55, 56, 57, 58, 59, 60, 141, 142, 143)   

14. Σε βρήκανε ποτέ να παίζεις µε τα σεξουαλικά σου
όργανα [µόνος(η)  ή µε άλλους] και σε έκαναν να 
νιώσεις ενοχή; Ποιος; Πότε; Tι µήνυµα σου δώσανε; Π 
= (61, 62, 63)   

15. Σου έλεγαν συχνά για την ενοχή και την τιµωρία
(από τον άνθρωπο ή από το Θεό). Ποιος, πότε, για ποια 
θέµατα ενοχής και τι είδος τιµωρία;  
Π = 1, 62, 63, 64, 65, 141, 142, 143)  

16. O δάσκαλος σε έκανε κάποτε να νιώσεις
µειωµένος(η) µπροστά στα άλλα παιδιά; Πότε; Πώς; 
Π=(66, 67, 68,69, 142, 143)  

17. Στις παρέες σαν παιδί ένιωσες κάποια στιγµή
απόρριψη ή µειονεκτικότητα; Mε ποιους και σε 
σχέση µε ποια κριτήρια µειονεκτικός(η);  
Π = (23, 24, 25, 26, 70, 142, 143)   

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 είπε, για ποιους και για ποια 
πράγµατα ήσουν υπεύθυνος(η); Π = ( 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 141, 143)  

19. Σε έκαναν να καταλάβεις µε κάποιο τρόπο
(αρνητικό ή θετικό) ότι για να αξίζει κάποιος (να είναι 
αποδεκτός και αγαπητός) θα πρέπει:  
Π = (141, 142, 143)   
α) Nα είναι καλύτερος από τους άλλους;  
Π= (23, 24)  
β) Nα είναι πρώτος σε αυτό που κάνει;  
Π= (72, 73)  
γ) Nα είναι τέλειος, χωρίς λάθη; Π= (72, 73, 74) 
δ) Nα είναι έξυπνος, εύστροφος; Π= (75) 
ε) Nα είναι όµορφος (η) Π= (76, 77) 
στ) Nα έχει τέλεια τάξη και καθαριότητα στο σπίτι; Π= 

2



(78, 79, 80,81) 
ζ) Nα έχει πολλές ερωτικές επιτυχίες; 
Π=(82, 83) 
η) Nα έχει οικονοµική ή και κοινωνική επιτυχία; 
Π= (84, 85) 
θ) Nα έχει την παραδοχή των άλλων γύρω του; 
Π= (86) 
ι) Nα κάνει πολλά πράγµατα; Π= (87) 
κ) Nα ικανοποιεί πάντα τις ανάγκες των άλλων; 
Π= (88) 
λ) Nα µη λέει ποτέ “όχι” στους άλλους; Π=(89) 
µ) Nα µην εκφράζει τις ανάγκες του; Π=(90α, β, γ, δ) 

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;  
Π = (91, 92, 93, 94, 142, 143)   

21. Eίχες ποτέ πρότυπα (γονείς, µεγάλα αδέλφια ή
άλλους) που ήταν ή είναι ακόµη πολύ δυναµικοί και 
ικανοί και έτσι δηµιουργήθηκε µέσα σου η ανάγκη να 
τους µοιάζεις;  
Π = (95, 96, 97, 98, 141, 142, 143)  
α) Aνάγκη να αποδείξεις την αξία σου είναι να 
µοιάζεις, να φτάσεις ή να ξεπεράσεις ακόµα αυτά τα 
άτοµα; 
β) Aπελπισία, αυτοαπόρριψη, εγκατάλειψη της 
προσπάθειας, ίσως αυτοκαταστροφικές (υποσυνείδητες 
ίσως) τάσεις, επειδή δεν πιστεύεις ότι θα µπορούσες 
ποτέ να τους φτάσεις και έτσι εγκατέλειψες κάθε 
προσπάθεια; 
γ) Mε ποιους µπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο (α ή 
β) και σε σχέση µε ποια κριτήρια επιτυχίας; 

22. Yπήρξε στο περιβάλλον κάποιος µε µια
απρόβλεπτη ή αλλοπρόσαλλη ή και νευρική, ίσως 
και σχιζοφρενική συµπεριφορά (ίσως και αλκοολικός 
ή και ναρκοµανής) ώστε να µην ξέρεις τι να περιµένεις 
από αυτό τον άνθρωπο; Yπήρξε και βία (σωµατική ή 
ψυχολογική); Ποιος ήταν και ποια ήταν η 
συµπεριφορά; 
Π = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 135, 142)   

23. Bίωσες ποτέ απόρριψη ή ντροπή για έναν από τους
γονείς σου; Για ποιόν και γιατί;  
Π = (109, 110, 111, 112, 142, 143)  

24. Aνακάλυψες κάποτε ότι ένας από τους γονείς σου
είχε απατήσει τον άλλον ερωτικά µε άλλες σχέσεις; 
Πότε και ποιες ήταν οι συνθήκες;  
Π = (83, 104, 109, 110, 111, 112)   

25. Σου µιλούσαν συχνά για το Θεό τον τιµωρό; Ποιος
και για ποια θέµατα;  
Π = (1, 62, 63, 64, 65, 113, 114, 135, 141, 142, 143) 

26. Ένιωσες ότι άλλα σου είπανε και άλλα κάνανε, ότι
δεν υπήρξε συνέπεια του λόγου, ότι είχανε διπλό 
στάνταρ, ένα για τον εαυτό τους και ένα άλλο για τους 
άλλους ή ότι ήταν υποκριτές ή ψεύτικοι, όχι αληθινοί; 
Ποιοι και πότε και γύρω από ποια θέµατα; Π = (115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121)  
27. Πάνω σε τι βασιζόταν η ασφάλεια των γονιών
σου; α) στα χρήµατα; β) στη γνώµη των άλλων; γ) στη 
µόρφωση; δ) στην προσωπική δύναµη; ε) στην ενότητα 
της οικογένειας; στ) στην περιουσία; ζ) στη συντροφιά, 
η) σε άλλα;  
Π = (122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 142, 143)  

28. Ήσουν ένα χαϊδεµένο παιδί που είχε ό,τι ήθελε,
που δεν του χάλαγαν το χατίρι; 
Π = (131, 132, 142)  

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;  Π = 
(135, 136, 137, 138, 142, 143)   

30. ΓIA ΓYNAIKEΣ: Σε έκαναν να καταλάβεις µε
κάποιο τρόπο ότι αφού είσαι κορίτσι: 
 α) Aξίζεις λιγότερο; 
 β) Δεν είσαι ασφαλής χωρίς άντρα; 
 γ) Tο σεξ είναι βρώµικο; 
δ) Για να είσαι κοινωνικά αποδεκτή πρέπει να … 
ε) Eίσαι λιγότερο ικανή από τους άντρες; 
στ) H µόνη αποστολή σου είναι να υπηρετείς τους 
άλλους; 
ζ) Δεν πρέπει να εκφράζεις τις ανάγκες, τα 
συναισθήµατα, τη γνώµη σου; 
 η) Πρέπει να υποτάσσεσαι στον άνδρα σου; 
θ) Πρέπει να είσαι όµορφη; 

Π = (133α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, κ. λ, µ, ν, ξ, 
141, 142, 143)  

31. ΓIA ANTPEΣ: Σε έκαναν να καταλάβεις µε
κάποιο τρόπο ότι αφού είσαι αγόρι: 
α) Πρέπει να είσαι δυνατός; 
β) Πρέπει να είσαι ανώτερος, πιο ικανός, πιο 
δυνατός, πιο έξυπνος από τη γυναίκα σου; 
γ) H αξία σου µετριέται µε τις ερωτικές σου 
επιτυχίες; 
δ) H αξία σου µετριέται µε την επαγγελµατική 
σου επιτυχία (χρήµατα, θέση, κτλ).  
ε) Πρέπει να συγκρίνεις τον εαυτό σου µε άλλους 
άντρες;  
Π=(134α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, κ, λ, 141, 142, 143)  
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1. ∆εν αξίζω ό,τι και να κάνω. (1, 2)
2. ∆εν αξίζω όταν µε µαλώνουν, µε απ ορρίπ τουν, µε κατηγορούν ή

όταν είναι θυµωµένοι µαζί µου. (1, 2)
3. Kινδυνεύω όταν είναι θυµωµένοι µαζί µου ή όταν µε µαλώνουν, µε

κατηγορούν ή µε απ ορρίπ τουν. (1, 2)
4. Oι άνθρωπ οι δε µε αγαπ άνε. (1, 2)
5. Oι άνθρωπ οι είναι επ ιθετικοί. (1, 2)
6. Φταίω εγώ για τη δυστυχία των ανθρώπ ων. (1, 2)
7. Eίµαι κακός άνθρωπ ος. (1)
8. Eίµαι µόνος(η) µου στη ζωή. (1, 2, 3, 6, 7, 8)
9. Eίµαι χωρίς π ροστασία - ευάλωτος(η) - κινδυνεύω. (1, 2, 3)
10. ∆ε θέλει κανένας να είναι µαζί µου. (1, 2, 3)
11. ∆εν αξίζω τη µόνιµη, σταθερή σχέση - θα  µε εγκαταλείψουν. (3)
12. ∆εν υπ άρχει σταθερή συµπ αράσταση, φιλία, αγάπ η σ’ αυτόν

τον κόσµο ή αν υπ άρχει, δεν µπ ορώ να την έχω ή δεν αξίζω να
την έχω. (1, 2, 3)

13. ∆εν αξίζω τη στοργή, την τρυφερότητα ή την εκδήλωση της
αγάπ ης. (1, 3, 4).

14. Eίµαι αδικηµένος(η). ∆εν υπ άρχει δικαιοσύνη. (1, 3, 4)
15. ∆εν µπ ορώ να έχω αυτό π ου θέλω ή αυτό π ου χρειάζοµαι. (4)
16. ∆εν π ρέπ ει να ζητάω αυτό π ου χρειάζοµαι. (4)
17. Tο ανθρώπ ινο σώµα είναι αδύναµο και ευάλωτο σε αρρώστειες

και π όνο. (5)
18. Kινδυνεύω να αρρωστήσω, να π ονέσω, να π εθάνω. (5)
19. Θα  µε π ροσέξουν, αν είµαι άρρωστος(η). (5)
20. Φταίω εγώ για την αρρώστεια του άλλου. (5)
21. ∆εν έχω το δικαίωµα να είµαι ευτυχισµένος(η) ή ευδιάθετος όταν

οι άλλοι είναι άρρωστοι. (5)
22. H αρρώστεια είναι αδυναµία και δεν αξίζω να είµαι άρρωστος(η).

(5)

23. H αξία µου µετριέται σε σχέση µε το π ώς συγκρίνοµαι µε τους
άλλους. (6, 17)

24. Oι άλλοι θα µε δεχτούν και θα µε θέλουν µόνο αν µε βλέπ ουν σα
δυνατό(η) και ανώτερο(η). (6, 17)

25. Xωρίς τους άλλους, δεν αξίζω και δεν είµαι ασφαλής. (6, 17).
26. Πρέπ ει να απ οδείξω την αξία µου συγκριτικά µε τους άλλους.

(7, 17)
27. ∆ε µε αγαπ άνε αρκετά για να µένουν µαζί µου. (3, 8)
28. Φταίω εγώ π ου π έθανε ο άλλος. Eίµαι ένοχος(η). (8)
29. ∆ε συµπ εριφέρθηκα καλά σ’ αυτόν π ριν π εθάνει. Eίµαι

ένοχος(η). (3, 8)
30. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστεύοµαι τους άνδρες (ή τις γυναίκες). (1, 3,

8, 9, 10)
31. Mε θέλουν για το σώµα µου. (9, 10)
32. Eίµαι ένοχος(η) γιατί εγώ το άφησα να γίνει. (9)
33. Kινδυνεύω απ ό άνδρες (ή απ ό γυναίκες). (1, 9, 10)
34. Tο σεξ είναι βία. (9, 10)
35. H σεξουαλική π ράξη είναι βία και π ροκαλεί π όνο. (9, 10).
36. H σεξουαλική π ράξη είναι µια αναγκαστική π ράξη π ου

κάπ οιος π ρέπ ει να υπ οστεί απ ό το σύντροφο. (9, 10)
37. H σεξουαλική π ράξη είναι βρώµικη και ζωώδης. (9,10)
38. Πρέπ ει οπ ωσδήπ οτε να ανταπ οδώσω στους άλλους αυτά π ου

µου δώσανε. (11, 12).
39. ∆ε θέλω να π άρω απ ό κανένα, επ ειδή αυτό σηµαίνει ότι θα τους

χρωστάω. ∆ε θα είµαι ελεύθερος(η). (11, 12).
40. Eίµαι π άντα υπ οχρεωµένος(η) στους άλλους ό,τι και να κάνω.

(11, 12).
41. Πρέπ ει να θυσιάζω αυτό π ου π ιστεύω και θέλω εγώ, για να

ικανοπ οιήσω τους γονείς µου (ή τους άλλους). (11, 12,).

Όπως θα έχεις καταλάβει, τα συναισθήµατά µας
ελέγχονται σε µεγάλο βαθµό από τις πεποιθήσεις που
δηµιουργήθηκαν στα παιδικά µας χρόνια. Aυτός ο
κατάλογος θα µας βοηθήσει να βρούµε αυτά τα
«παιδικά συµπεράσµατα».

Προσπάθησε να θυµηθείς:

1. Ποιά ήταν τα συναισθήµατα που είχες τότε, για
αυτά που έγιναν;

2. Ποιές είναι οι πεποιθήσεις που δηµιουργήθηκαν
µέσα σου (στον παιδικό νου σου), σα συµπέρασµα
αυτών που έγιναν; Ίσως βοηθηθείς από τον κατάλογο
πεποιθήσεων που ακολουθεί. Θυµήσου ότι ίσως δεν
µπορείς να δεις άµεσα τις πεποιθήσεις που πιθανά
βρίσκονται στο επίπεδο του υποσυνείδητου, αλλά να
«µυρίζεσαι» την ύπαρξή τους από τα συναισθήµατα και
τις αντιδράσεις σου.

3. Ποιά είναι τα κοµµάτια της ζωής σου που
σήµερα επηρεάζονται από αυτά τα συναισθήµατα και
πεποιθήσεις (παιδικά συµπεράσµατα); Πού είσαι πιο
ευάλωτος(η), πιο αδύναµος(η), πιο ευερέθιστος(η), πιο
αντιδραστικός(η), ευαίσθητος(η)  λόγω αυτών των
εµπειριών;

4. Πώς θα απελευθερωθείς από την επίδραση αυτών
των εµπειριών; Kάνε ένα πρόγραµµα.

OI ΠEΠOIΘHΣEIΣ

Ίσως οι πεποιθήσεις που ψάχνεις να εκφράζονται
λίγο διαφορετικά από τις παρακάτω φράσεις. Mερικές
µπορεί να σου ταιριάζουν καλύτερα σε κάποιο άλλο
πρόσωπο π.χ. πρώτο, δεύτερο, τρίτο. ∆ώσε λίγο χρόνο
στον εαυτό σου να ψάξει βαθιά µέσα σου για να δεις αν
υπάρχει, έστω κι ένα µικρό µέρος του εαυτού σου,
που πιστεύει ή νιώθει αυτό που εκφράζεται.

(Tα νούµερα µετά από τις πεποιθήσεις αναφέρονται
στον κατάλογο των παιδικών εµπειριών, στις
εµπειρίες που µπορούν να κάνουν κάποιον να καταλήξει
σε τέτοιες πεποιθήσεις).

OI BAΣIKEΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY MAΣ
ΠEPIOPIZOYN AΠO TA ΠAI∆IKA XPONIA EINAI:

1. ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙΣ AΠO .... (Ανθρώπους, αντικείµενα,
ζωή, µικρόβια, την ζωή)

2. ∆EN ΞEPEIΣ ...
3. ∆EN MΠOPEIΣ
4. ΠPEΠEI NA EIΣAI ΣAN TOYΣ AΛΛOYΣ
5. H AΞIA ΣOY ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ME ΠΩΣ ΣYΓKPINEΣAI

ME TOYΣ AΛΛOYΣ
6. ∆EN AΞIZEIΣ EΠEI∆H ....
7. EIΣAI YΠEYΘYNOΣ ΓIA THN

ΠPAΓMATIKOTHTA MAΣ
8. EIMAΣTE ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΓIA THN ∆IKH ΣOY

ΠPAΓMATIKOTHTA.

KATAΛOΓOΣ ΠEΠOIΘHΣEΩN Ή «ΠAI∆IKA
ΣYMΠEPAΣMATA» AΠO ΠAI∆IKEΣ EMΠEIPIEΣ
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42. Oι άλλοι είναι υπ οχρεωµένοι σε µένα για ό,τι κάνω γι’ αυτούς.
(11, 12).

43. Eίµαι ένοχος(η) επ ειδή έχω π άρει π ερισσότερα απ ό αυτά π ου
έχω δώσει.

44. Eίµαι ένοχος(η) για την π ραγµατικότητα των άλλων (π . χ. την
υγεία, την ευτυχία, την ηρεµία, την επ ιτυχία κ.τ.λ.). (11, 12, 18).

45. ∆εν αξίζω όταν οι άλλοι γύρω µου (ειδικά τα π αιδιά, σύντροφος,
γονείς, αδέλφια, φίλοι) δεν είναι καλά. Eίµαι απ οτυχηµένος(η)
στο ρόλο µου. (11, 12, 18).

46. ∆εν έχω δικαίωµα να είµαι εγώ καλά, ευτυχισµένος(η),
ευδιάθετος(η) ή να ξεκουραστώ όταν οι άλλοι έχουν
π ροβλήµατα ή δεν είναι καλά. (11, 12, 18).

47. Oι άλλοι είναι υπ εύθυνοι για τη δική µου δυστυχία, αρρώστια,
απ οτυχία. (11,12, 18).

48. Πρέπ ει εγώ να σώσω τον κόσµο. Eίναι ανίκανοι µόνοι τους. (11,
12, 28).

49. ∆εν ξέρουν οι άλλοι, π ρέπ ει να µε ακούσουν. Πρέπ ει να τους
λύσω εγώ το π ρόβληµά τους. (11, 12, 18)

50. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστευθώ τους άλλους να κάνουν π ράγµατα,
γιατί είναι π ιθανό να κάνουν λάθη. (11, 12, 18).

51. Aν δεν το κάνω εγώ, δε θα το κάνει κανείς. (11, 12, 18).
52. Eίµαι αδικηµένος(η), επ ειδή εγώ συνέχεια βοηθάω και

θυσιάζοµαι για τους άλλους, αλλά δε µε βοηθάνε όταν εγώ θέλω
βοήθεια. (11, 12, 18).

53. Πρέπ ει να είµαι π άντα δυνατός(η) και να µη δείξω π οτέ
αδυναµία ή να ζητήσω βοήθεια. (11, 12, 18).

54. Oι άλλοι θα έπ ρεπ ε να καταλαβαίνουν και να ανταπ οκρίνονται
στις δικές µου ανάγκες χωρίς να τις εκφράζω. (Ίσως - όπ ως εγώ
κάνω σ’ αυτούς). (11, 12, 18).

55. Eίµαι ανίκανος(η). (11, 12, 13)
56. Eίµαι τεµπ έλης(α). (13)
57. ∆εν είµαι έξυπ νος(η). (13)
58. ∆ε θα καταφέρω να π ετύχω αυτό π ου θέλω. (12)
59. Πρέπ ει να απ οδείξω την αξία µου στους άλλους. (11, 12, 13)
60. ∆ε θα µπ ορώ π οτέ να απ οδείξω την αξία µου στους άλλους.

(13)
61. Eίµαι κακός(η), βρώµικος(η) και ένοχος(η) επ ειδή έχω

σεξουαλικές ορµές, συναισθήµατα ή ανάγκες. (14)
62. ∆εν αξίζω την αγάπ η του Θεού. (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

22, 25)
63. Eίµαι αµαρτωλός(η) και ο Θεός δε µε αγαπ άει. (14, 15)
64. Θα τιµωρηθώ απ ό το Θεό µέσα στη ζωή. Oπ ωσδήπ οτε θα

συµβούν άσχηµα π ράγµατα. (14, 15).
65. Tα π ράγµατα δεν µπ ορούν να είναι συνέχεια ευχάριστα. (14, 15)
66. Oι δάσκαλοι και οι άνθρωπ οι στην εξουσία θέλουν να µε

καταπ ιέσουν, να µε µειώσουν, να µε π ληγώσουν. (16)
67. Nα µη βρεθώ σε σχέση εξουσίας µε κανέναν. (1, 2, 16).
68. Πρέπ ει να π αλέψουµε την εξουσία. (1, 16)
69. Oι άλλοι γελάνε µε µένα, µε κοροϊδεύουν. (16)
70. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστεύοµαι τους άλλους. (1, 3, 6, 7, 17)
71. Πρέπ ει να είµαι καλύτερος(η) απ ό τους άλλους για να αξίζω, να

µε αγαπ άνε και να είµαι ασφαλής. (19α, )
72. Πρέπ ει να είµαι π ρώτο(η)ς για να αξίζω. (19β, 19γ).
73. Πρέπ ει να είµαι τέλειος(α), χωρίς λάθη. (9γ)
74. ∆εν π ρέπ ει να δείξω αδυναµία. (19γ)
75. Πρέπ ει να είµαι π ιο έξυπ νος(η), π ιο π ληροφορηµένος(η) απ ό

τους άλλους για να αξίζω και για να µε δέχονται. (19δ)
76. Πρέπ ει να είµαι όµορφος(η) ( για να µε δέχονται). (19ε)
77. Πρέπ ει να έχω ωραία και καινούργια ρούχα και να βελτιώσω την

εµφάνισή µου µε διάφορους τρόπ ους για να µε δέχονται και να
µε αγαπ άνε. (19ε).

78. Tο σπ ίτι µου (αυτοκίνητο, ρούχα κ. τ. λ. ) π ρέπ ει να είναι
τελείως καθαρό και τακτοπ οιηµένο για να αξίζω. (19στ)

79. ∆ε µπ ορώ να ησυχάσω αν δεν είναι όλα τακτοπ οιηµένα και
καθαρά. (19στ).

80. Oι άλλοι π ρέπ ει να µε βοηθάνε να διατηρώ την τάξη και την
καθαριότητα (19στ)

81. Oι άλλοι είναι βρώµικοι και ανάξιοι. (19στ)
82. Πρέπ ει να µε θέλουν π ολλές γυναίκες (π ολλοί άνδρες) για να

αξίζω. (19ζ)
83. ∆εν µπ ορώ να εµπ ιστευθώ το/τη σύντροφό µου, θα µε

απ ατήσει. (19ζ)
84. Xωρίς οικονοµική ή/και κοινωνική επ ιτυχία και αναγνώριση δε

θα αξίζω για τους άλλους. ∆ε θα µε π ροσέχουν, δε θα µε
εκτιµούν. (19η)

85. Πρέπ ει να είµαι π ιο ευτυχισµένος(η) απ ό τον άλλον για να
αξίζω. (19η).

86. Aξίζω σύµφωνα µε τη γνώµη των άλλων. Aν δε µε δέχονται δεν
αξίζω. Πρέπ ει να έχω την π αραδοχή τους. (19θ).

87. Aξίζω µόνο  όταν κάνω π ολλά π ράγµατα (ή π ερισσότερα απ ό
τους άλλους). (19ι)

88. Πρέπ ει να ικανοπ οιήσω τους άλλους και να είναι
ευχαριστηµένοι  µε µένα, για να αξίζω (19κ).

89. ∆ε µπ ορώ να π ως “όχι” στους άλλους, θα χάσω την αγάπ η τους.
∆ε θα µε θέλουν. (19λ)

90. ∆εν π ρέπ ει να εκφράζω τις ανάγκες µου επ ειδή: (19µ)
α) ∆εν έχω το δικαίωµα
β) ∆ε θα ανταπ οκριθούν οι άλλοι
γ) Eίναι αµαρτία
δ) Θα  µε π ληγώσουν

91. Eίµαι ανίκανος(η) να σκεφτώ, να απ οφασίσω για τον εαυτό µου.
Πρέπ ει να βρω κάπ οιον να µου π ει τι να κάνω. (20)

92. Eίµαι ανίκανος(η) να αντιµετωπ ίζω τις δυσκολίες της ζωής,
π ρέπ ει να βρω κάπ οιον να µε βοηθήσει. (20)

93. Aν είµαι άρρωστος(η) δεν θα ζητάνε απ ό µένα ευθύνες. (20)
94. Φταίνε οι γονείς µου, π ου η ζωή µου είναι µια απ οτυχία. (20)
95. Πρέπ ει να «φτάσω» τους γονείς (ή άλλους). Nα είµαι τόσο

τέλειος(α), δυναµικός(η), επ ιτυχηµένος(η) για να αξίζω και να
δεχτώ τον εαυτό µου. (21)

96. ∆ε θα τα καταφέρω π οτέ να «φτάσω» τους γονείς µου. ∆εν
αξίζω. Kαλύτερα να αυτοκαταστραφώ. (21)

97. Aπ ορρίπ τω το κατεστηµένο και όλη αυτή την ψευτιά π ου
λέγεται επ ιτυχία. Aπ ορρίπ τω το σύστηµα, δε θέλω να ανήκω σε
αυτό. (21)

98. Oι επ ιτυχηµένοι αδικούν τους άτυχους. Eίναι άδικοι και π ρέπ ει
να τους π αλέψουµε. (21)

99. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστευθώ τους άλλους ειδικά (άνδρες, γυναίκες,
κοντινούς ανθρώπ ους) επ ειδή κάπ οια στιγµή θα µε
π ροσβάλουν. (22)

100. ∆εν αξίζω σεβασµό ή/και αγάπ η. (1, 22)
101. Eίµαι λάθος. (1, 22)
102. Tα συναισθήµατά µου δε µετράνε. (1, 22)
103. Φοβάµαι την εξουσία (γονιό, σύντροφο, δάσκαλο, αρχές). Θα

π ληγωθώ. (1, 22)
104. Φοβάµαι τη στενή σχέση, θα π ληγωθώ. Kινδυνεύω. (1, 22)
105. Φοβάµαι την κριτική και την επ ιθετικότητα. Kινδυνεύω. (1,

22)
106. Θα  µε εκµεταλλεύονται οι άλλοι. (1, 22)
107. ∆εν π ρέπ ει να εκφράζω τις ανάγκες µου, δε θα τις ακούνε και

θα π ληγωθώ. (1, 22)
108. ∆εν π ρέπ ει να δείχνω τα συναισθήµατά µου. ∆εν π ρέπ ει να

δείχνω τον π όνο µου. (1, 6, 18, 22)
109. O γονιός µου δεν είναι (ήταν) σωστός. ∆εν αξίζει. ∆εν είναι

δίκαιος. (1, 22, 23)
110. Aφού ο γονιός µου δεν αξίζει, δεν αξίζω κι εγώ. (1, 22, 23)
111. Nτρέπ οµαι για τους γονείς µου και τον εαυτό µου. (1, 22, 23)
112. ∆ε θέλω να είµαι σαν τον π ατέρα (τη µητέρα) µου. ∆ε θέλω να

έχω τις ίδιες αδυναµίες και να κάνω τα ίδια λάθη. (1, 22, 23).
113. O Θεός δε µε αγαπ άει χωρίς όρους. Θυµώνει µε τα λάθη µου,

θα µε τιµωρήσει. (15, 25).
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114. Θα π άθω κάτι κακό. (Θα αρρωστήσω, τα π αιδιά µου θα
αρρωστήσουν και θα π εθάνουν. Θα π εθάνω εγώ, θα
τρελλαθώ). (15, 25)

115. Oι άνθρωπ οι είναι διπ ρόσωπ οι. Άλλα δείχνουν, άλλα
σκέφτονται, άλλα κάνουν. (22, 26).

116. Kινδυνεύω απ ό τους ανθρώπ ους, δε µπ ορώ να τους
εµπ ιστευτώ. (1, 22, 26)

117. Oι άνθρωπ οι είναι ύπ ουλοι. Kάτι θέλουν απ ό µένα. (26)
118. ∆εν π ρέπ ει να βασίζοµαι στους άλλους, δε θα είναι συνεπ είς

και θα στενοχωρηθώ. (22, 26)
119. ∆εν π ρέπ ει να είµαι αληθινός(η), αλλιώς θα χάνω στις

συναλλαγές µου  µε τους ανθρώπ ους. (26)
120. ∆εν π ρέπ ει να δείχνω τα π ραγµατικά µου συναισθήµατα. (26)
121. ∆εν αξίζω ή δε µπ ορώ να έχω ειλικρίνεια απ ό τους

ανθρώπ ους. (22, 26)
122. Xωρίς αρκετά χρήµατα δεν είµαι ασφαλής. (27)
123. Xωρίς την π αραδοχή των άλλων δεν είµαι ασφαλής. (27)
124. Xωρίς µόρφωση δεν είµαι ασφαλής σ’ αυτόν τον κόσµο. Tο

π αιδί µου δεν είναι ασφαλές χωρίς µόρφωση. (27)
125. Xωρίς µια οικογένεια να µε στηρίζει δεν είµαι ασφαλής. (3, 27)
126. Xωρίς µια π εριουσία δεν είµαι ασφαλής και τα π αιδιά µου δεν

είναι ασφαλή. (3, 27).
127. Xωρίς ένα σύντροφο δεν είµαι ασφαλής. (27)
128. Xωρίς ____________ δεν είµαι ασφαλής. (27)
129. Kινδυνεύω γενικά. (1, 3, 8, 22, 27)
130. Πρέπ ει να µου δώσουν ό,τι θέλω όταν το θέλω - αλλιώς δε µε

αγαπ άνε και τότε δεν αξίζω. (28)
131. Aν δε µου δώσουν αυτό π ου θέλω δεν αξίζω και κινδυνεύω.

(28)
132. ∆ε µπ ορώ να τα βγάλω π έρα µόνος/η µου, χρειάζοµαι τους

άλλους να µου π αρέχουν αυτό π ου χρειάζοµαι. (28)

ΓIA ΓYNAIKEΣ MONO
133. Eίµαι κορίτσι (γυναίκα) και έτσι: (30)

α) Aξίζω λιγότερο (ή καθόλου)
β) Έχω λιγότερα δικαιώµατα
γ) Eίµαι αδύναµη
δ) ∆εν είµαι ασφαλής χωρίς άνδρα
ε) Πρέπ ει να έχω άνδρα για να είµαι κοινωνικά απ οδεκτή
στ) ∆εν π ρέπ ει να µου αρέσει το σεξ
ζ) ∆εν είµαι ικανή να τα βγάλω π έρα µε (µηχανήµατα,

χρήµατα, βαριές εργασίες, “ανδρικά θέµατα”, µε τη ζωή
γενικά)

η) O µόνος λόγος για να υπ άρχω, είναι για να υπ ηρετώ την
οικογένειά µου. ∆εν έχω νόηµα αλλιώς

θ) H αξία µου µετριέται µε την εµφάνισή µου
ι) H αξία µου µετριέται µε την υγεία, ευτυχία και επ ιτυχία

των π αιδιών µου
κ) Πρέπ ει να υπ οτάσσοµαι στον άνδρα µου (ίσως και στα

π αιδιά µου) και να µην εκφράζω δικές µου ανάγκες,
συναισθήµατα και γνώµη

λ) ∆ε θα µε σέβονται ό,τι και να κάνω
µ) Πρέπ ει να τους δείξω ότι αξίζω τόσα (και π ερισσότερα)

απ ό τους άνδρες
ν) Πρέπ ει να είµαι δυνατή σαν άνδρας και να π ετύχω στον

ανδρικό κόσµο, για να  µε δέχονται, για  να αξίζω
ξ) Oι άνδρες είναι εχθροί µου και π ρέπ ει να τους

ανταγωνισθώ
ο) O άνδρας θα µου δείξει αν αξίζω ή όχι, µε τη συµπ εριφορά

του

ΓIA AN∆PEΣ MONO
134. Eίµαι αγόρι (άνδρας) και έτσι: 31) 

α) Πρέπ ει να είµαι δυνατός. ∆εν π ρέπ ει να δείξω αδυναµία
β) Aν δείχνω αδυναµία δε θα µε δέχονται, δε θα αξίζω
γ) Πρέπ ει να είµαι π ιο δυνατός απ ό τη γυναίκα µου (π ιο

έξυπ νος, ικανός επ ιτυχηµένος κ.λ.π .).  Aλλιώς, θα χάσω
την εκτίµηση των άλλων

δ) Πρέπ ει  να µε θέλουν π ολλές γυναίκες για να αξίζω.
ε) H ευτυχία µου βρίσκεται σε µία γυναίκα
στ) H γυναίκα θα  µου δείξει αν αξίζω ή όχι, µε τη

συµπ εριφορά της
ζ) H αξία µου µετριέται µε την επ αγγελµατική µου επ ιτυχία

(συγκριτικά µε τους άλλους στον κύκλο µου)
η) H αξία µου µετριέται µε το π όσα χρήµατα έχω και  π όση

π εριουσία απ οκτώ
θ) ∆εν π ρέπ ει π οτέ να κλαίω
ι) ∆εν π ρέπ ει να δείξω π ολύ συναίσθηµα, τρυφερότητα  ή

στοργή
κ) H αρρώστεια είναι αδυναµία. ∆εν π ρέπ ει να αρρωσταίνω.

Θα µε απ ορρίπ τουν
λ) H γυναίκα µου και τα π αιδιά µου π ρέπ ει να µε

υπ ακούουν

135. Xωρίς χηµικές ουσίες δεν µπ ορώ να αντιµετωπ ίσω τη ζωή (να
νιώθω ήρεµος, ελεύθερος:
α) Aλκοόλ
β) ∆ιάφορα φαγητά
γ) Tσιγάρο
δ) Hρεµιστικά
ε) Iατρικά φάρµακα
στ) Xασίς
ζ) Nαρκωτικά
η) Kαφέ
θ) Γλυκά
ι) Σοκολάτα και άλλα. (22, 25, 29).

136. Xωρίς σεξ ή έρωτα δεν µπ ορώ να νιώθω καλά (9,10,14, 25, 29,
30,31)

137. Xωρίς ταξίδια δεν µπ ορώ να νιώθω καλά (ελεύθερος) (29).
138. Θέλουν να µε καταπ ιέσουν, να µε π εριορίσουν (29).
139. Πρέπ ει να π αλέψω για την ελευθερία µου. (29).
140. ∆εν π ρέπ ει να αφήσω καµµία π ιθανή δραστηριότητα χωρίς να

συµµετέχω, αλλιώς θα χάσω κάτι σηµαντικό. ∆ε θα είµαι
ελεύθερος(η) (16, 29).

141. ∆εν έχω το δικαίωµα να ξοδεύω χρόνο:
α) για τον εαυτό µου
β) για τη χαλάρωσή µου
γ) για την υγεία ή την εξέλιξή µου.
δ) είναι εγωιστικό. (11,12,13,15,18,19,21,25,30,31).

142. Mόνο µε αυτόν το συγκεκριµένο άνθρωπ ο, π ράγµα,
κατάσταση, ουσία, δραστηριότητα, µπ ορώ να νιώθω ευτυχία,
ασφάλεια ή ότι αξίζω. Tίπ οτα άλλο δε θα µε βοηθήσει να
νιώθω καλά. Oύτε κάτι π αρόµοιο (1, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31).

143. Aν δεν π ετύχω σε αυτή τη συγκεκριµένη π ροσπ άθεια, δε θα
αξίζω και δε θα µπ ορώ να είµαι ευτυχισµένος(η). (1, 2, 6, 7, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31).
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