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ΜΑΘΗΜΑ ΝΟ 1 Μέρος α’ - ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 
Βιώνω Αποδοχή για τον εαυτό µου ανεξάρτητα από τους ακόλουθους παράγοντες. (Από 10% έως 100%). 
100 % σηµαίνει ότι πάντα δέχεσαι τον εαυτό σου ανεξάρτητα από τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.   
0% σηµαίνει ότι δεν δέχεσαι ποτέ τον εαυτό σου σε σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.    
 
Πόσο % ΒΙΩΝΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1. Την  εµφάνιση µου.           
2. Τα λάθη µου.           
3. Όταν δεν έχω τα αποτελέσµατα 

που θέλω. 
          

4. Την γνώµη των άλλων.           
5. Την κριτική ή την απόρριψη από 

τους άλλους. 
          

6. Την  συµπεριφορά των άλλων.           
7. Όταν οι άλλοι είναι πιο ικανοί 

από µένα σε κάποια πράγµατα ή 
πιο προικισµένοι µε προσόντα.   

          

8. Όταν δεν έχω κάποιον να αγαπάει 
αποκλειστικά εµένα και να µην 
αγαπάει κανέναν άλλο µε τον ίδιο 
τρόπο. 

          

9. Όταν δεν είµαι τέλειος (σπίτι, 
εµφάνιση, να µην κάνω ποτέ 
λάθη). 

          

10. Όταν δεν κάνω πολλά πράγµατα 
σε µία µέρα. 

          

11. Όταν δεν είµαι δυνατός (η) ή 
όταν δείχνω αδυναµία. 

          

12. Όταν οι άλλοι δεν είναι 
ευχαριστηµένοι (ικανοποιηµένοι) 
µαζί µου. 

          

13. Όταν οι άλλοι µου ζητούν βοήθεια 
και δεν λέω "ναι", ή δεν 
ανταποκρίνοµαι. 

          

14. Όταν οι άλλοι µου λένε ψέµατα, 
µε χρησιµοποιούν, ή µε 
κοροϊδεύουν.  

          

15. Γενικά αποδέχοµαι τον εαυτό µου 
όπως είναι. 

          

16.           
17.           
Α. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις που σε εµποδίζουν να νιώθεις αποδοχή σε αυτές τις περιπτώσεις; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Β. Ποιες ήταν οι πιθανές «Συµβάσεις» ή «Συµφωνίες» που έκανες µε τους «καταλύτες» στα παιδικά σου χρόνια 
για να δηµιουργήσεις τις πεποιθήσεις και τα εµπόδια αυτά;  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Γ. Που θα ήθελες να έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Δ. Ποια θα είναι τα οφέλη όταν έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. _______________________________________________________________ ____________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Ε. Που θα µπορούσες να αξιοποιήσεις θετικά την δυσκολία σου στην αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
ΣΤ. Πεποιθήσεις που θα σε βοηθήσουν να αποδέχεσαι πιο εύκολα:  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 


