Σεμινάριο με θέμα:
ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑ: Κατανόηση του προσωπικού οικογενειακού σύμπαντός σας
μέσα από το δικό σας γενεαλογικό δέντρο - Μέρος Α’
Ερωτηματολόγιο Διαφοροποίησης του Εαυτού

Οι ακόλουθες ερωτήσεις εξετάζουν τις σκέψεις και συναισθήματα που έχετε για τον εαυτό σας και τις σχέσεις σας με
τους άλλους. Διαβάστε κάθε πρόταση προσεκτικά και σημειώστε έναν αριθμό δίπλα από κάθε ερώτηση. Οι αριθμοί
είναι βάσει της ακόλουθης κλίμακας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δεν ισχύει για μένα καθόλου
Ισχύει για μένα σπάνια
Ισχύει για μένα μερικές φορές
Ισχύει για μένα αρκετές φορές
Ισχύει για μένα πολλές φορές
Ισχύει για μένα πάντα

Αν πιστεύετε ότι κάποια από τις ακόλουθες προτάσεις δεν σας αντιπροσωπεύει (πχ δεν είστε παντρεμένη/ος ή σε
σχέση ) , παρακαλώ απαντήστε σα να βιώνατε μια τέτοια κατάσταση.
Προσέξτε οι απαντήσεις, που θα δώσετε να είναι ακριβείς και ειλικρινείς.
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Μου έχουν πει ότι είμαι υπερ-συναισθηματική/κος.
Έχω δυσκολία να εκφράσω τα συναισθήματά μου σε άτομα που νοιάζομαι.
Μερικές φορές νιώθω ότι περιορίζομαι όταν είμαι με την οικογένειά μου
Προσπαθώ να διατηρώ την ψυχραιμία μου ακόμα και κάτω υπό πίεση.
Συνήθως εξομαλύνω τις διαφορές που μπορεί να έχουν δύο άτομα τα οποία με ενδιαφέρουν
Όταν κάποιος με απογοητεύει, απομακρύνομαι από εκείνον/η για ένα διάστημα
Ότι και να συμβεί στη ζωή μου, γνωρίζω οτι δεν θα χάσω τον εαυτό μου
Συνηθίζω να απομακρύνομαι όταν κάποιοι με πλησιάζουν και έρχονται πιο κοντά μου
Μου έχουν πει, ή θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι είμαι πολύ συνδεδεμένη/ος με τους γονείς μου
Μακάρι να μην ήμουν τόσο συναισθηματική/κος
Δεν συνηθίζω να αλλάζω τη συμπεριφορά μου απλά και μόνο για να ικανοποιήσω κάποιον
Ο/Η σύντροφός μου δεν μπορεί να δεχθεί ή να ανεχτεί το ότι του/της εκφράζω τα αληθινά μου συναισθήματα
για κάποια πράγματα.
Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σχέση μου, αγχώνομαι με το να διορθωθεί αμέσως.
Υπάρχουν στιγμές που τα συναισθήματά μου με κατακλύζουν και δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά.
Όταν διαφωνώ με κάποιον μπορώ να διαχωρίζω τις σκέψεις μου για το θέμα διαφωνίας από τα
συναισθήματα μου γι’ αυτό το άτομο.
Συνήθως νιώθω άβολα όταν κάποιος εξοικειώνεται μαζί μου
Είναι σημαντικό για μένα να διατηρώ συχνή επαφή με τους γονείς μου
Υπάρχουν φορές που νιώθω οτι είμαι πάνω σ’ ένα συναισθηματικό τρενάκι λούνα παρκ.
Δεν υπάρχει λόγος να με επηρεάζουν πράγματα/καταστάσεις, που δεν μπορώ να αλλάξω
Με απασχολεί μήπως χάσω την ανεξαρτησία μου σε ερωτικές/συναισθηματικές σχέσεις.
Με ενοχλεί να μου κάνουν κριτική
Όταν είμαι μακριά για διάστημα από τον/τη σύντροφό μου, νιώθω ότι ένα κομμάτι μου λείπει.
Αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι συνήθως.
Συχνά νιώθω ότι ο/η σύντροφός μου περιμένει περισσότερα από εμένα
Προσπαθώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των γονιών μου
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Αν έχω διαφωνήσει ή τσακωθεί με τον/τη σύντροφό μου, συνήθως με απασχολεί όλη μέρα.
Μπορεί να αρνηθώ εντολές (επαγγελματικά, φιλικά, συγγενικά) ακόμα και όταν με πιέζουν.
Όταν μία σχέση μου αρχίζει και γίνεται σοβαρή, έχω έντονη επιθυμία να «δραπετεύσω» απ’ αυτή
Ακόμα και τώρα, όταν διαφωνώ ή τσακώνομαι με τους γονείς ή τα αδέρφια μου νιώθω άσχημα μετά
Αν κάποιος θυμώσει μαζί μου, συνήθως αυτό με επηρεάζει και δεν μπορώ εύκολα να το ξεχάσω.
Δεν με απασχολεί αν αποδέχονται οι άλλοι τι κάνω ή αν αυτά που σκέφτομαι είναι σωστά.
Σε καμία περίπτωση δεν θα σκεφτόμουν να ζητήσω να με στηρίξουν συναισθηματικά μέλη της οικογένειάς μου
ή συγγενείς.
Διαπιστώνω ότι με απασχολεί αρκετά η σχέση μου με το σύντροφό μου
Είμαι πολύ ευαίσθητη όταν με πληγώνουν οι άλλοι
Το τι πιστεύω για τον εαυτό μου εξαρτάται από το πως με βλέπουν οι άλλοι
Συχνά νιώθω να ασφυκτιώ όταν είμαι με τον/την σύντροφό μου
Ανησυχώ αν αρρωστήσουν/θυμώσουν ή πληγωθούν οι άνθρωποι που είναι κοντά σε μένα
Αναρωτιέμαι συχνά τι εντύπωση δίνω στους άλλους
Όταν κάτι μου συμβεί, συνήθως όταν το συζητάω νιώθω χειρότερα.
Νιώθω ότι βιώνω διάφορα πράγματα πιο έντονα απ’ ότι οι άλλοι
Συνήθως κάνω ότι πιστεύω ότι είναι σωστό ανεξάρτητα με το τι θα πουν οι άλλοι
Η σχέση μου θα ήταν καλύτερη, εάν ο/η σύντροφός μου μου έδινε το χώρο που χρειαζόμουν.
Υπό στρες συνήθως ελέγχω τον εαυτό μου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αρνητική βαθμολόγηση των ακόλουθων ερωτήσεων των αριθμών που είναι με bold και υπογραμμισμένοι, δηλαδή:
Συναισθηματική Ανταπόκριση: 1, 6, 10,14, 18, 21, 26, 30, 34, 38, 40
(= ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά στο περιβάλλον του π.χ. με υπερευαισθησία, ακραίος συναισθηματισμός)
Θέση Εαυτού : 4, 7,11, 15, 19,23,27,31,35,41,43
Συναισθηματική Απομόνωση: 2, 3, 8, 12,16, 20,24, 28, 32,36,39,42
Συγχώνευση με άλλους: 5, 9, 13, 17,22,25,29, 33, 37
(=τριγωνοποίηση, υπερταύτιση με γονείς)
0 (χαμηλή διαφοροποίηση ), 6 (υψηλή διαφοροποίηση).
1=6
2=5
3=4
4=3
5=2
6=1
Αθροίσματα
(0 - 25) Συναισθηματικά συγχωνευμένοι με την οικογένεια αλλά και με άλλους ανθρώπους. Αυτό που κυριαρχεί στη
ζωή τους είναι τα συναισθήματά τους. Η σκέψη τους είναι καταπνιγμένη.
(25-50) Η ζωή όσων ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία οδηγείται από τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις στους άλλους.
Η συμπεριφορά που κατευθύνεται από στόχους, που βάζει το άτομο, συναντάται σ’ αυτή την κατηγορία, αλλά αυτό
γίνεται για να έχει την αποδοχή των άλλων.
(50-75) Η σκέψη - λογική έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά έτσι ώστε να μην κυριαρχείται από τα συναισθήματα όταν
υπάρχει στρες. Υπάρχει μία ικανοποιητικά αναπτυγμένη αίσθηση του εαυτού.
(75 - 100) Οι άνθρωποι που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία σπανίζουν. Είναι ικανοί υπό κανονικές συνθήκες να
ξεχωρίζουν τη σκέψη τους από τα συναισθήματα. Βασίζουν τις αποφάσεις τους στη λογική, αλλά μπορούν να
χαλαρώσουν κιόλας σε μια στενή σχέση.
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