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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ- ΜΕΡΟΣ Β'

Ερωτήσεις που μας βοηθούν να βρούμε περιοριστικά πιστέυω.

1. Ποιό είναι ένα πρόβλημα ή περιορισμός που σε έχει κρατήσει πίσω για λίγο;
 
2. Τι θα ήθελες να κάνεις ή να έχεις αλλά κάτι σε σταματάει από το να το κάνεις ή να το
έχεις;
 
3. Τι είναι αυτό που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σε σταματάει από το να το κάνεις ή να το έχεις;
 
4. ...και αυτό είναι πρόβλημα επειδή:.........................................................................
 
5. Και αυτό σημαίνει:
Την παραπάνω ερώτηση μπορείτε να την κάνετε όσες φορές χρειαστεί.
 
6.Τι πρέπει  να πιστέψεις για να κάνει αυτό το πρόβλημα να υπάρξει πραγματικά;
 
7. Τι πιστεύεις για τον εαυτό σου που αυτό που το έχει κάνει αυτό πρόβλημα;
 
8. Τι πιστεύεις για τον κόσμο που το έχει κάνει αυτό πρόβλημα;
 
9. Σύμφωνα με αυτό το πρόβλημα τι αποτέλεσμα έχεις στη ζωή σου;
 
10. Κι αυτό το αποτέλεσμα τι άλλο αποτέλεσμα φέρνει;
 
11. Πότε αποφάσισες (όσο μπορείς να θυμηθείς) ότι αυτό το πρόβλημα ΄ηταν πρόβλημα;
 
12. Σε ποια ηλικία περίπου της ζωής σου πίστεψες σε αυτή την ιδέα;
 
13. Τι απόφαση πήρες που γέννησε αυτό το πρόβλημα;
 
14. Τι σημαίνει για σένα αυτό το πρόβλήμα;
 
15. Πώς θα είναι η ζωή σου όταν δεν θα έχεις αυτό το πρόβλημα;



ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ- ΜΕΡΟΣ Β'
Παράδειγμα Απαντήσεων.

1. Ποιό είναι ένα πρόβλημα ή περιορισμός που σε έχει κρατήσει πίσω για λίγο; 
Δεν μπορώ να τραβήξω πελάτες στο μαγαζί μου.
2. Τι θα ήθελες να κάνεις ή να έχεις αλλά κάτι σε σταματάει από το να το κάνεις ή να το έχεις; 
Θα ήθελα να μπορώ να τραβώ πελάτες στο μαγαζί μου αλλά δε ξέρω πως να το κάνω και χρειάζομαι ειδικό
αλλά δεν έχω χρήματα να τον προσλάβω.
3. Τι είναι αυτό που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σε σταματάει από το να το κάνεις ή να το έχεις;
Τα χρήματα.
4. ...και αυτό είναι πρόβλημα επειδή: Δεν μπορώ να πληρώσω ειδικό για να με βοηθήσει
5. Και αυτό σημαίνει: Αυτό σημαίνει ότι δε μπορώ να τραβήξω πελάτες στο μαγαζί μου, κι αυτό σημαίνει ότι
δε μπορώ να βγάλω περισσότερα χρήματα, κι αυτό σημαίνει ότι δε μπορώ να αποκτήσω την οικονομική
ελεύθερία που θέλω, κι αυτό σημαίνει ότι δε μπορώ να ζήσω τη ζωή έτσι όπως τη θέλω, κι αυτό σημαίνει ότι
περιορίζομαι, κι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να προσφέρω στην οικογένειά μου, κι αυτό σημαίνει ότι δεν
περνάω καλά, κι αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καλή διάθεση, κι αυτό σημαίνει ότι όλη η οικογένεια δεν περνάει
καλά....
Την παραπάνω ερώτηση μπορείτε να την κάνετε όσες φορές χρειαστεί.
6.Τι πρέπει  να πιστέψεις για να κάνει αυτό το πρόβλημα να υπάρξει πραγματικά;
Πρέπει να πιστέψω ότι δεν είμαι ικανός να τα καταφέρω να τραβήξω πελάτες.
7. Τι πιστεύεις για τον εαυτό σου που αυτό που το έχει κάνει αυτό πρόβλημα;
Δεν είμαι ικανός να τραβήξω πελάτες.
8. Τι πιστεύεις για τον κόσμο που το έχει κάνει αυτό πρόβλημα;
Ο κόσμος είναι άδικος γιατί δεν έχει φροντίσει να με κάνει ικανό με το εκπαιδευτικό σύστημα.
9. Σύμφωνα με αυτό το πρόβλημα τι αποτέλεσμα έχεις στη ζωή σου;
Δεν είμαι χαρούμενος 
10. Κι αυτό το αποτέλεσμα τι άλλο αποτέλεσμα φέρνει;
Δεν κάνω και την οικογένειά μου χαρούμενη
11. Πότε αποφάσισες (όσο μπορείς να θυμηθείς) ότι αυτό το πρόβλημα ήταν πρόβλημα;
Στο σχολείο ένας δάσκαλος μου έλεγε ότι δε μπορώ να μάθω εύκολα πράγματα και δε θα μπορώ να γίνω
άξιος άνθρωπος στην κοινωνία.
12. Σε ποια ηλικία περίπου της ζωής σου πίστεψες σε αυτή την ιδέα;
Περίπου 7
13. Τι απόφαση πήρες που γέννησε αυτό το πρόβλημα; 
Αποφάσισα ότι δε μπορώ να μάθω εύκολα άρα θα πρέπει να βασίζομαι στους άλλους για να μου κάνουν
πράγματα που δε μπορώ εγώ και τώρα πιστεύω πως πρέπει κάποιον να προσλάβω από το να ξεκινήσω να
μαθαίνω όσα πιο πολλά μπορώ για να αρχίσω να τραβάω πελάτες στο μαγαζί μου.
14. Τι σημαίνει για σένα αυτό το πρόβλήμα; 
Για μένα σημαίνει ότι έχω μείνει κολλημένος εδώ που βρίσκομαι κι ότι δε θα κάνω τον εαυτό μου ούτε την
οικογένειά μου ποτέ χαρούμενη.
15. Πώς θα είναι η ζωή σου όταν δεν θα έχεις αυτό το πρόβλημα;
Δε θα είχα στο κεφάλι μου πως θα πληρώσω τους λογαριασμούς, θα περνούσα ωραίες και ανέμελες
στιγμές με την οικογένειά μου και θα είχα την ελευθερία να τους προσφέρω περισσότερα.

Εδώ ξεκάθαρα έχουμε το περιοριστικό πιστεύω δεν είμαι αρκετός
που οδηγεί σε μια παραίτηση και πεποίθηση ότι δε μπορώ να

ξεκολλήσω από εδώ που είμαι γιατί δε μπορώ. 

Μια απόφαση μακρία από το να γίνει πραγματικότητα: Είμαι ικανός


