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εκηλάξην «Σερληθέο Απτνγλωσίαο θαη Πξνσωπηθήο Αλάπτπμεο:
Γλωξίδνλταο θαιύτεξα τνλ εαπτό κνπ»
Άσθεσε 4
Η απτνεθτίκεσε θαη ε αλαβιετηθότετα
Μηα άιιε πιεπξά ηεο δσήο, πνπ αγγίδεη ε απηνεθηίκεζε είλαη απηό πνπ νλνκάδνπκε
αλαβιεηηθόηεηα. Γειαδή ε ηάζε λα κεηαθέξνπκε γηα ηελ επόκελε απηό, πνπ ζα κπνξνύζακε λα
θάλνπκε ζήκεξα.
Οη ζύγρξνλνη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεθηίκεζεο απνδεηθλύνπλ όηη ε ηθαλόηεηα ηνπ
απηνειέγρνπ θαη ηεο απηνπεηζαξρίαο είλαη παξάγνληεο, πνπ επλννύλ κηα θαιή απηνεθηίκεζε.
Ζ αλαβιεηηθόηεηα πεγάδεη από έιιεηςε απηνπεηζαξρίαο. Έηζη όηαλ θάλνπκε ακέζσο απηό, πνπ
έρνπκε λα θάλνπκε, απμάλεηαη ε απηνεθηίκεζή καο.
εκεηώζηε κε έλα Υ όηη πεξηγξάθεη θαιύηεξα απηό πνπ ληώζεηε θαη θέξλεηε εηο πέξαο.
ΚΑΘΟΛΟΤ = Ο

ΚΑΠΟΙΕ
ΦΟΡΕ=1

ΜΕΣΡΙΑ=2

ΠΟΛΤ=3

1. Λέσ ζπρλά όηη ζα ην θάλσ όηαλ
ζα έρσ ηε δηάζεζε λα ην θάλσ
2. Με εθλεπξίδεη όηαλ ηα
πξάγκαηα είλαη δύζθνια
3. Αλαβάιισ ηηο πξνζεζκίεο, όηαλ
δελ έρσ όξεμε λα δνπιέςσ
4. Πξνηηκώ λα κελ θάλσ ηίπνηα
από ην λα απνηύρσ
5. Δίκαη πνιύ επηθξηηηθόο ζε
ζρέζε κε απηά πνπ θάλσ
6. Γελ είκαη πνηέ πεξήθαλνο/ε γηα
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά κνπ
7. Φνβάκαη όηη δελ ζα ηα
θαηαθέξσ
8. Νηώζσ έλνρνο όηαλ ζθέθηνκαη
όια όζα ζα έπξεπε λα είρα θάλεη
9. Γελ έρσ πνηέ ηε δηάζεζε λα
θάλσ ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα
θάλσ
10. Απερζάλνκαη ηνπο αλζξώπνπο
πνπ πξνζπαζνύλ λα κε ειέγρνπλ
θαη λα κνπ ιέλε ηη πξέπεη λα θάλσ
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Αλ ζπγθεληξώζαηε πεξηζζόηεξα από 15, είζηε «αλαβιεηηθόο» θαη ε εθηίκεζε γηα ηνλ ίδην ζαο ηνλ
εαπηό, πζηεξεί. Πάξηε θνπξάγην θαη κελ αλαβάιεηε γηα αύξην απηό, πνπ κπνξείηε λα νινθιεξώζεηε
ζήκεξα.
Πωο ζα αλτηθξνύσετε τελ αλαβιετηθότετα
 Πάξηε ζέζε, κελ πεξηκέλεηε λα έρεηε θίλεηξν γηα λα μεθηλήζεηε. Απηό ζα έξζεη ζηαδηαθά όζν ζα
βξίζθεζηε ζε δξάζε.
 Καηαξηίζηε έλα πιάλν. Πόηε ζα μεθηλήζεηε θαη από ηη.
 Δπηκεξίζηε ην έξγν ζε κηθξόηεξα ζηάδηα ησλ 15-20 ιεπηώλ θαη μεθηλήζηε.
 θεθηείηε ζεηηθά. Δληνπίζηε ηηο αξλεηηθέο θξάζεηο πνπ ζπλεζίδεηε λα ιέηε θαη αληηθαηαζηήζηε ηεο
κε ζεηηθέο δειώζεηο. Γηα παξάδεηγκα αληί γηα «πσ πσ, δελ έρσ θαζόινπ δηάζεζε λα ην θάλσ
απηό» πείηε «ζα δηαζέζσ 20 ιεπηά ζήκεξα γη’ απηό…».
 Αλαγλσξίζηε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο θαη ζπγραξείηε ηνλ εαπηό ζαο.
Μία κηθξή άζθεζε
εκεηώζηε (αξηζηεξή ζηήιε) 5 πξάγκαηα πνπ έρεηε ηελ ηάζε λα κεηαζέηεηε γηα ηελ επνκέλε κέξα.
ηε ζπλέρεηα ζεκεηώζηε (δεμηά ζηήιε) 5 ιόγνπο πνπ ζαο εκπνδίδνπλ λα ηα πξαγκαηνπνηήζεηε.
ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΩ ΣΖΝ ΣΑΖ ΝΑ
ΜΔΣΑΘΔΣΩ

ΦΟΒΟΗ ΠΟΤ ΜΔ ΔΜΠΟΓΗΕΟΤΝ
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