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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ- ΜΕΡΟΣ Α'
Τα περιοριστικά πιστεύω είναι εκείνα που είναι υπεύθυνα για τους αρνητικούς διαλόγους που
κάνουμε με τον εαυτό μας. Είναι πιστεύω που έχουν τις ρίζες τους βαθιά ή συμπεράσματα που
έχουμε βγάλει για τον εαυτό μας, για τους άλλους και για τη ζωή γενικότερα. 
 
Τις περισσότερες φορές αυτά τα πιστέυω είναι λανθσμένα και τελείως ανώφελα. Τα μαθαίνουμε κυρίως
από τους γονείς μας, τους συνομηλίκους μας, τους δασκάλους και την κοινωνία μέσα στην οποία
μεγαλώσαμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυτά τα πιστέυω ως δεδομένα και δεν καταλαβαίνουν καν
ότι είναι πιστεύω. Απλά θεωρούμε οτι αυτό που πιστεύουμε είναι και η αλήθεια.
 
Παραδείγματα τέτοιων πιστεύω είναι:
 
Η ζωή είναι μια συνεχής πάλη.
Θα πρέπει πάντα να φέρομαι σωστά ότι και αν αισθάνομαι.
Είμαι ένα τίποτα εκτός και αν οι άλλοι άνθρωποι με συμπαθούν και με αποδέχονται.
Δεν είμαι σημαντικός/ή. Τα συναισθήματά μου και οι ανάγκες μου δεν είναι σημαντικά.
Δεν μπορώ να διαχειριστώ τρομακτικές ή δύσκολες καταστάσεις.
 
Τα λανθασμένα πιστεύω που έχουμε για τον εαυτό μας και για το πως είναι η ζωή γενικότερα είναι και ο
σημαντικότερος παράγοντας που προκαλεί το άγχος και το στρες που μπορεί να βιώνουμε. Η επιλογή να
αφήσουμε πίσω τέτοια πιστέυω μας βοηθάει να νιώθουμε λιγότερο ανήσυχοι, στρεσαρισμένοι και
δυσαρεστημένοι.
 
Τα περιοριστικά πιστέυω είναι επίσης αυτά που μας κρατάνε πίσω σχετικά με το τι θέλουμε στη
ζωή μας να έχουμε. Για παράδειγμα:
 
Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσω αυτά που θέλω.
Δεν έχω χρόνο.
Δεν έχω το ταλέντο.
 
Αν το ψάξουμε και βαθύτερα: "Δεν αξίζω να έχω αυτά που πραγματικά θέλω να έχω." Το να πιστέυει
κανείς κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσει καν να αποκτήσει αυτά που θα ήθελε, το οποίο βέβαια
είναι και ο πιο σίγουρος τρόπος που εγγυάται ότι δεν θα τα αποκτήσει!
 
Τα περιοριστικά πιστεύω βάζουν περιορισμούς στην αυτο-εκτίμηση.
 
Αυτά τα πιστέυω είναι συνήθως βασισμένα στο ότι η αυτο- εκτίμηση αναπτύσεται από ερεθίσματα έξω
από τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, υλικά αγαθά, κοινωνικό status, ο πλούτος, η αγάπη ή η αποδοχή από
κάποιο άλλο άτομο.
 
Το να πιστεύω ότι η αξία μου ως άνθρωπος βασίζεται σε πράγματα που κατορθώνω η ότι η επιτυχία είναι
το παν θέτει την αυτοεκτίμησή μας έξω από εμάς και μας αποτρέπει από το να αντιληφθούμε ότι έχουμε
πολλά χαρακτηριστικά και ταλέντα που δεν εκτιμώνται αναλογικά με τον αριθμό των κατορθωμάτων μας.
 
Καθώς η αυτο- εκτίμηση αναπτύσεται, μαθαίνουμε να σεβόμαστε και να πιστέυουμε στον εαυτό μας
ασχέτως με το τι έχουμε πετύχει και χωρίς να εξαρτώμαστε από κανέναν ώστε να νιώσουμε ασφάλεια
μέσα στον εαυτό μας και όχι ανασφάλεια.
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Ανακάλυψε τα δικά σου περιοριστικά πιστέυω.
 
Όλοι έχουμε αναπτύξει τα δικά μας περιοριστικά πιστεύω ακούγοντας μηνύματα που μας περνούν ευθέως
άλλοι άνθρωποι όπως για παράδειγμα "τα καλά κορίτσια δεν θυμώνουν" ,από τις αντιδράσεις μας στην
κριτική από άλλους ανθρώπους και τα συμπεράσματα που βγάζουμε για τον εαυτό μας (για παράδειγμα:
"� Δεν αξίζω τίποτα") ή τέλος όταν κάποιοι αδιαφορούν για εμάς ( και σκεφτόμαστε: οι ανάγκες μου δεν
έχουν σημασία για κανέναν) ή μας παραμελούν (και βγάζουμε το συμπερασμα: Δε με αγαπάει κανείς.)
 
Δυστυχώς, αυτό που τήνει να συμβαίνει είναι διατηρώντας αυτά τα πιστεύω συμπεριφερόμαστε με
τρόπους  (και ως αποτέλεσμα προκαλούμε και άλλους να μας συμπεριφέρονται με τέτοιους τρόπο) που
επιβεβαιώνουν αυτά τα πιστεύω. Γίνονται δηλαδή μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. (Ο σύντροφός μας
δε μας χαιρέτησε όταν μπήκε γιατί στην πραγματικότητα κάτι σκεφτόταν και είχε απορροφηθεί κι εμείς
σκεφτόμαστε: "Να, καλά σκέφτομαι ότι δεν είμαι σημαντικός αφού κανείς δε μου δίνει σημασία.")
 
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς και πότε σχηματίστηκαν αυτά τα περιοριστικά πιστεύω πριν
προχωρήσουμε στο να επαναπρογραμματίσουμε  τον εαυτό μας με πιο λειτουργικά, ωφέλημα,
υποστηρικτικά και υγιή πιστεύω. Επαναπρογράμματίζουμε οταν στη θέση αυτών των πιστεύω φτιάχνουμε
με τη θέλησή μας και με πρόθεση νέα πιστέυω που μας εξυπηρετούν, κάνουν την εικόνα μας προς τον
εαυτό μας καλύτερη, αποκτάμε αυτοπεποίθηση σε σχέση με αυτά και αναλογιζόμενοι τα νέα μας πιστεύω
αισθανόμαστε καλά και ισορροπημένοι. Δε μας ενοχλούν τόσα πολλά πράγματα πια γιατί ξέρουμε ότι
κάποιες από τις αρνητικές σκέψεις που μας έρχονται ακόμα στο μυαλό δεν είναι αλήθεια και γενικά καθώς
περνάει ο καιρός και εγκαθίστανται στο υποσεινήδητό μας επέρχεται ηρεμία και σιγουριά.
 
Παραδείγματα περιοριστικών πιστεύω και μια αντίθετη τοποθέτηση:
 
1) Είμαι αδύναμος. Είμαι θύμα των περιστάσεων.
Αντίθετη τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα: Είμαι υπεύθυνος για τον εαυτό μου και έχω τον έλεγχο της
ζωής μου. Δε μπορώ να ορίσω τις συνθήκες αλλά μπορώ να ορίσω τη συμπεριφορά μου απέναντί τους.
 
2) Αν πάρω ρίσκο, Θα αποτύχω. Αν αποτύχω, ο κόσμος θα με απορρίψει. 
Αντίθετη τοποθέτηση: Είναι εντάξει να παίρνω ρίσκα και δεν έχει σημασία αν θα αποτύχω- Μπορώ να
μάθω από κάθε μου λάθος  και είναι μια χαρά το να είμαι και επιτυχημένος. Όταν κάποιοι με
απορρίποτουν δεν είναι θέμα δικό μου αλλά ξεκάθαρα δικό τους. Η απόρριψη δε με αγγίζει ούτε μου
αλλάζει τη ζωή.
 
3) Η ζωή είναι μια διαρκής πάλη. Κάτι δεν πάει καλά όταν η ζωή είναι εύκολη, διασκεδαστική ή ευχάριστη.
Αντίθετη τοποθέτηση: Η ζωή είναι ευχάριστη και με γεμίζει. Είναι εντάξει να χαλαρώνω και να απολαμβάνω
τις στιγμές μου. Η ζωή είναι μια περιπέτεια μέσα στην οποία μαθαίνω να αποδέχομαι και τα πάνω και τα
κάτω. 
 
4) Δεν είμαι σημαντικός. Τα συναισθήματα μου και οι ανάγκες μου δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
Αντίθετη τοποθέτηση: Είμαι ένα μοναδικό και πολύτιμο άτομο. Οι ανάγκες μου και τα συναισθήματά μου
είναι όσο σημαντικά είναι και των άλλων.
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5 Ερωτήσεις για να κάνεις στον εαυτό σου για να προκαλέσεις και να αμφισβητήσεις λίγο τα
πιστέυω σου.
 
1. Ποιές είναι οι αποδείξεις που υποστηρίζουν αυτό το πιστεύω; Αν λοιτάξω αντικειμενικά όλες τις
εμπειρίες της ζωής μου, ποιές είναι οι αποδείξεις που κάνουν αυτό το πιστέυω αληθινό;
 
2. Είναι αυτό το πιστεύω πάντα αλήθεια για μένα;
 
3. Κάνει αυτό το πιστεύω την εμφάνισή του και στις θετικές εμπειρίες που είχα με τον εαυτό μου και στις
αρνητικές;
 
4. Ενθαρρύνει αυτό το πιστεύω την ηρεμία μέσα μου και τον ευ ζην μου;
 
5. Το έχω επιλέξει αυτό το πιστεύω εγώ ο ίδιος ή έχω επηρεαστεί από την οικογένεια μου ή τους φίλους
μου καθώς μαγάλωνα;
 
Να θυμάστε ότι οποιαδήποτε αξία κι αν αυτά τα πιστευω σας έχουν δώσει ή κερδίσει στο παρελθόν, δεν
κάνουν τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή (στο παρόν) από το να σας δημιουργούν στρες και άγχος.
 
ΑΣΚΗΣΗ
 
Πάρε 5- 10 λεπτά να σκεφτείς κάποια από τα περιοριστικά πιστέυω που μπορεί να διατηρείς. ΄Υστερα
απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις και σκέψου ποιές αντίθετες τοποθετήσεις θα μπορούσες να
χρησιμοποιήσεις για να ξεκινήσεις να αλλάζεις αυτό το πιστέυω σήμερα. Να θυμάσαι ότι: Εσύ αποφασίζεις
τι θα πιστέψεις για τον εαυτό σου και ότι όλοι μας ζούμε τη ζωή που θεωρούμε ότι αξίζουμε. Αν αυτή η
ζωή δε μας καλύπτει απόλυτα αυτό που πρέπει να αλλάξουμε πρώτα είναι τα πιστέυω μας σχετικά με το τι
αξίζουμε.
 
 
Το περιοριστικό πιστέυω πάνω στο οποίο θα δουλέψω σήμερα είναι:
 
 
 
1) Ποιές είναι οι ενδείξεις που μου δέιχνουν ότι αυτό το πιστέυω ισχύει; Αν κοίταξω αντικειμένικά τις
εμπειρίες στη ζωή μου μέχρι τώρα, τι στοιχεία έχω που το κάνουν αληθινό;
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2)Βγαίνει αυτό το πιστεύω πάντα αληθινό για μένα;
 
 
 
 
 
 
 
3) Μου δίνει αυτό το πιστέυω όλη την εικόνα; Είναι παρόν και στις αρνητικές και στις θετικές εμπειρίες της
ζωής μου;
 
 
 
 
 
 
 
4) Μου δίνει αυτό το πιστέυω που έχω για τον εαυτό μου ψυχική ηρεμία και ενθαρρύνει μια καλή ζωή;
Αισθάνομαι καλά μέσα σε αυτό;
 
 
 
 
 
 
 
 
5)Είμαι σίγουρος ότι επέλεξα αυτό το πιστέυω για τον εαυτό μου ή είναι αποτέλεσμα συμπερασμάτων που
έβγαλα από αυτά που μου έλεγαν η οικογένεια μου και οι φίλοι μου καθώς μεγάλωνα;
 
 
 
 
 
 
 
6)Τι αντίθετες τοποθετήσεις μπορώ να σκεφτώ που να με κάνουν να ξεκινήσω να αλλάζω αυτό το πιστέυω
για τον εαυτό μου σήμερα;


