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εμινάριο «Αστογνωσία και Δεσμός Προσκόλλησης: Υτίζοντας Τγιείς Προσωπικότητες»
ΑΚΗΗ ΜΕΣΡΗΗ ΔΕΜΟΤ ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ
Σηελ παξαθάησ θιίκαθα εμεηάδνληαη νη ηξόπνη, πνπ νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο. Παξαθαινύκε
επηιέμηε πνηα από ηηο αθόινπζεο πεξηγξαθέο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο θπθιώλνληαο ηνλ
αληίζηνηρν αξηζκό, πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο θάζε πεξηγξαθήο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε μόνο μία
από ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο.
1
Μνπ είλαη ζρεηηθά εύθνιν λα πιεζηάδσ ηνπο άιινπο. Δε κε ελνριεί λα εμαξηώκαη εγώ από απηνύο θαη απηνί
από κέλα. Σπάληα αλεζπρώ κήπσο κε εγθαηαιείςνπλ ή κήπσο θάπνηνο είλαη ζηελά δεκέλνο καδί κνπ.

2
Δε κνπ αξέζεη λα είκαη πνιύ θνληά ζηνπο άιινπο. Μνπ είλαη δύζθνιν λα ηνπο εκπηζηεπηώ απόιπηα θαη λα
επηηξέςσ ζηνλ εαπηό κνπ λα ζηεξηρηεί πάλσ ηνπο. Είκαη λεπξηθόο/ή όηαλ θάπνηνο κε πιεζηάδεη πνιύ θαη
ζπρλά νη εξσηηθνί κνπ ζύληξνθνη ζέινπλ λα έρνπκε κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα από απηήλ, πνπ εγώ λνηώζσ
αζθαιήο λα έρσ.

3
Ννκίδσ όηη νη άιινη δελ είλαη πξόζπκνη λα δεζνύλ καδί κνπ, όζν ζα ήζεια. Σπρλά αλεζπρώ όηη ν ζύληξνθόο
κνπ δε κε αγαπά πξαγκαηηθά ή όηη δε ζέιεη λα κείλεη καδί κνπ. Θέισ λα ελσζώ απόιπηα κε θάπνην άιιν
άηνκν θη απηή ε επηζπκία κεξηθέο θνξέο απνκαθξύλεη ηνπο αλζξώπνπο από θνληά κνπ.
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Σηελ παξαθάησ θιίκαθα εμεηάδνληαη νη ηξόπνη πνπ ν/ε ζύληξνθόο ζαο ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο.
Παξαθαινύκε επηιέμηε πνηα από ηηο αθόινπζεο πεξηγξαθέο πηζηεύεηε όηη πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ/ηεο ζπληξόθνπ ζαο θπθιώλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό, πνπ βξίζθεηαη ζην
πάλσ κέξνο ηεο θάζε πεξηγξαθήο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε μόνο μία από ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο.

1
Τνπ/ηεο είλαη ζρεηηθά εύθνιν λα πιεζηάδεη ηνπο άιινπο. Δε ηνλ/ηελ ελνριεί λα εμαξηάηαη απηόο/απηή
από απηνύο θαη απηνί από απηόλ/απηήλ. Σπάληα αλεζπρεί κήπσο ηνλ/ηελ εγθαηαιείςνπλ ή κήπσο
θάπνηνο είλαη ζηελά δεκέλνο καδί ηνπ/ηεο.

2
Δελ ηνπ/ηεο αξέζεη λα είλαη πνιύ θνληά ζηνπο άιινπο. Τνπ/ηεο είλαη δύζθνιν λα ηνπο εκπηζηεπηεί
απόιπηα θαη λα επηηξέςεη ζηνλ εαπηό ηνπ/ηεο λα ζηεξηρηεί πάλσ ηνπο. Είλαη λεπξηθόο/ή όηαλ
θάπνηνο ηνλ/ηελ πιεζηάδεη πνιύ θαη ζπρλά νη εξσηηθνί ηνπ/ηεο ζύληξνθνη ζέινπλ λα έρνπκε
κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα από απηήλ, πνπ απηόο/απηή λνηώζεη αζθαιήο.

3
Ννκίδεη όηη νη άιινη δελ είλαη πξόζπκνη λα δεζνύλ καδί ηνπ/ηεο όζν ζα ήζειε. Σπρλά αλεζπρεί όηη ν
ζύληξνθόο ηνπ/ηεο δελ ηνλ/ελ αγαπά πξαγκαηηθά ή όηη δε ζέιεη λα κείλεη καδί ηνπ/ηεο. Θέιεη λα
ελσζεί απόιπηα κε θάπνην άιιν άηνκν θη απηή ε επηζπκία κεξηθέο θνξέο απνκαθξύλεη ηνπο
αλζξώπνπο από θνληά ηνπ/ηεο.
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