
ΟΙ 6 Ανάγκες που καλύπτω με

διάφορες συμπερισφορές.

Ποια συμπεριφορά θα ήθελα να έχω που να καλύπτει τις ανάγκες μου

ως αντικατάσταση της συμπεριφοράς που έχω παρατηρήσει ότι δεν

με εξυπηρετεί; 

Μια συμπεριφορά μου που πιστέυω

καλύπτει μια από τις ανάγκες μου

ή  συνδυασμό αυτών και δε με

εξυπηρετεί.
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Για να μπορέσω να βρω τις συμπεριφορές που καλύπτουν τις ανάγκες μου και δε με
εξυπηρετούν ακολουθώ τα παρακάτω βήματα:
1. Παρατηρώ τις αντιδράσεις μου και τη συμπεριφορά μου απέναντι σε καθημερινές
καταστάσεις και ανακαλύπτω ποιές από τις συμπεριφορές μου και αντιδράσεις μου δε μου
αρέσουν ή βλέπω ότι μου φέρνουν μη επιθυμητό αποτέλεσμα.
2. Καταγράφω αυτές τις συμπεριφορές και εξετάζω ποιές ανάγκες μου μπορεί να θεωρώ ότι
καλύπτω αντιδρώντας έτσι.
3. Εξετάζω για μια ακόμη φορά τις αξίες μου.
4. Αναρωτιέμαι: Ποιά συμπεριφορά θα μπορούσε να έχει αντικαταστήσει αυτη τη συμπεριφορά
που είχα για να καλύψω τη συγκεκριμένη ανάγκη και είναι και σε σύνδεση με τις αξίες μου;
5. Εφαρμόζω αυτή τη συμπεριφορά σε επόμενη παρόμοια κατάσταση και εξετάζω κατά πόσο
με εκφράζει η καινούρια συμπεριφορά.

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συμπεριφορά: Αγοράζω πολύ συχνά ρούχα ή αξεσουάρ τα οποία δεν έχω απόλυτη ανάγκη,
συνήθως δε τα χρησιμοποιώ μετά και αυτή η συμπεριφορά μου μου έχει δημιουργήσει χρέος
στην πιστωτική μου κάρτα που αδυνατώ να πληρώσω άμεσα και μου προκαλεί στρες.
 
Ανάγκη που μπορεί να καλύπτει αυτή μου η συμπεριφορά: Αυτή μου η ανάγκη πολύ
πιθανό να καλύπτει την ανάγκη της αβεβαιότητας προκαλώντας το αίσθημα της ποικιλίας
και της περιπέτειας ή/και με κάνει να αισθάνομαι σημαντικός/ή επειδή μπαίνοντας στο
μαγαζί με εξυπηρετούν και στο τέλος αγοράζω κάτι και οι πωλητές με κάνουν να αισθάνομαι
ότι είμαι από τους καλούς τους πελάτες (σημαντικός). Επίσης μπορεί να μου καλύπτει την
ανάγκη της βεβαιότητας ότι έχω αρκετά ρούχα και επιλογές για οτιδήποτε κι αν χρειαστεί να
κάνω ή/και οι πολλές επιλογές μου δίνουν τη σιγουριά ότι πάντα θα είμαι όμορφος/ όμορφη.
(Εσύ ξέρεις μέσα σου όταν το ψάξεις ποιά ανάγκη σου καλύπτει η συμπεριφορά σου ή ποιό
συνδυασμό αυτών.)
 
Αντικατάσταση με άλλη συμπεριφορά: Αν αυτή η ανάγκη τελικά έχει να κάνει με την
ποικιλία στη ζωή μου, ψάχνω να βρω κάτι που να καλύπτει αυτή την ανάγκη και πριν μπω
στο μαγαζι για να αγοράσω κάτι σκέφτομαι τις άλλες επιλογές που έχω και διαλέγω μια από
αυτές, θυμίζοντας στον εαυτό μου πόσο καλό μου κάνουν οι άλλες επιλογές που μου έχω
δώσει.
 
Να Θυμάσαι ότι: 1. Οι σκέψεις που κάνεις δημιουργούν τη πραγματικότητα που βιώνεις.
2. Το ποιός είσαι είναι κάτι που εξελίσσεται συνεχώς και δε μένει στάσιμο. 3. Ο πιο εύκολος
τρόπος για να αναπτυχθείς σε προσωπικό επίπεδο είναι να υιοθετήσεις μια συμπεριφορά
που δεν είχες πριν/ να ξεκινήσεις κάτι που δεν έκανες πριν. 4. Μη νομίζεις ότι η συμπεριφορά
σου καθορίζει το ποιός είσαι γιατί πολύ απλά μπορείς να επιλέξεις να αλλάξεις συμπεριφορά.

 


