
To παρόν κείμενο δημοζιεύηηκε ζηο περιοδικό Forma, ηεύτος Απριλίοσ. 

Δίλαη δπλαηόλ κηα ιάζνο πεπνίζεζε, όζν ηζρπξή θαη λα είλαη, λα κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο 

αλζξώπνπο λα θεξζνύλ αλαιόγσο ώζηε λα ηελ επηβεβαηώζνπλ; 

Η απάληεζε είλαη ΝΑΙ. Φπζηθά αλαθεξόκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο απηνεθπιεξνύκελεο 

πξνθεηείαο. 

Τι είναι η αστοεκπληρούμενη προυητεία;  

Ο θνηλσληνιόγνο Ρόκπεξη Μέξηνλ, επηλόεζε ηελ έλλνηα ηεο απηνεθπιεξνύκελεο πξνθεηείαο, 

νξίδνληάο ηελ σο έλαλ εζθαικέλν νξηζκό κηαο θαηάζηαζεο ε νπνία πξνθαιεί κηα λέα 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία νδεγεί ζην λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αξρηθά εζθαικέλε αληίιεςε ηεο 

θαηάζηαζεο. Πην απιά, αλαθεξόκαζηε γηα ηελ αξλεηηθή εξκελεία πνπ δίλνπκε γηα θάηη θαη πνπ 

ηειηθά, αληηδξώληαο αλάινγα, ππνζπλείδεηα, πξνθαινύκε λα ζπκβεί. 

Πώς λειτοσργεί; 

Γεληθά, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλόκαζηε κηα θαηάζηαζε (αλεμάξηεηα ηνπ αλ 

πθίζηαηαη ή όρη) θαη ν νπνίνο δηέπεη ηε ζπκπεξηθνξά καο, είηε απέλαληη ζηνπο άιινπο είηε 

απέλαληη ζηνλ εαπηό καο. Έηζη ινηπόλ, ην πεξηβάιινλ καο ή εκείο νη ίδηνη πξάηηνπκε απηό πνπ 

είλαη «απαξαίηεην» έηζη ώζηε λα εθπιεξσζεί ε πξνθεηεία. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε όηη 

έρεηο θαηξό λα επηθνηλσλήζεηο κε θάπνηνλ θίιν ζνπ. Γελ απαληά ζε θιήζεηο θαη κελύκαηα, δελ 

θαιεί πίζσ θηι. Αξρίδεηο λα ζθέθηεζαη όηη έρεη θάηη καδί ζνπ θαη ην θξύβεη θαη έηζη 

δηακνξθώλεηο αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά. Γίλεζαη εξηζηηθόο, νμύζπκνο θαη απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ν θίινο ζνπ λα πηνζεηήζεη κηα αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά  πξνο ζε ζέλα θαη έηζη λα 

επηβεβαησζεί ε αξρηθή ζνπ εθηίκεζε όηη έρεη θάηη καδί ζνπ. Όιν απηό έγηλε βέβαηα ρσξίο λα 

εμεηάζεηο νπνηνδήπνηε άιιν ελδερόκελν πρ αλ είρε πνιιή πίεζε από ηε δνπιεηά ηνπ, αλ είρε 

θάπνην πξόβιεκα κε ην ηειέθσλν ηνπ θηι. 

Γιατί σσμβαίνει; 

Πίζσ από ηελ απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία, ζπλήζσο, θξύβεηαη ν θόβνο. Ο θόβνο ηεο 

απόξξηςεο, ηεο κε απνδνρήο. Ο θόβνο πσο, αλ παξαθάκςνπκε ηελ ηακπέια πνπ πιένλ καο 

νξίδεη, νη ππόινηπνη δελ ζα καο αλαγλσξίδνπλ. Υπάξρεη ην άγρνο θαη ε αγσλία όηη δελ ζα 



είκαζηε απνδεθηνί θαη αξεζηνί ζ’ απηνύο. Γεληθόηεξα, νη αξλεηηθέο, αιιά θαη νη ζεηηθέο 

ηακπέιεο πνπ δίλνπκε, ιεηηνπξγνύλ σο απηνεθπιεξνύκελεο πξνθεηείεο. Βάζεη απηώλ ηείλνπκε 

λα αληηκεησπίδνπκε ηνλ εαπηό καο, λα επηθνηλσλνύκε κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο, λα 

αληηκεησπίδνπκε ηηο θαηαζηάζεηο. Οη ηακπέιεο καο εκπνδίδνπλ λα δνύκε θαη λα βξνύκε πνηνη 

πξαγκαηηθά είκαζηε. Απνηεινύλ ηξνρνπέδε ην νπνίν θαη  δπζρεξαίλεη ηελ αιιειεπίδξαζε καο, 

ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία καο. 

Πώς μπορείς να την  απουύγεις; 

1o βήκα: Ρσηά μεθάζαξα ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ρσξίο λα θηάζεηο ζην ζεκείν λα εξκελεύζεηο κία 

θαηάζηαζε. 

 

2
ν
 βήκα: θέςνπ όιεο ηηο πηζαλέο εξκελείεο κηαο ζπκπεξηθνξάο ή ελόο γεγνλόηνο θαη θπζηθά όρη 

κόλν ηηο αξλεηηθέο, αιιά  θαη ηηο ζεηηθέο. 

 

3
ν
 βήκα: Πίζηεπε ζηηο δηθέο ζνπ δπλαηόηεηεο θαη εθηηκήζεηο γηα ηα πξάγκαηα θαη όρη ησλ  

άιισλ ζε κηα αλάινγε πεξίπησζε.                                                                                                   

  

4
ν
 βήκα: Απόθεπγε ηα ζηεξεόηππα, ηηο ηακπέιεο θαη ηηο γεληθεπκέλεο απόςεηο. 

                                                                    

5ν βήκα: Γνύιεςε κε ηνλ εαπηό ζνπ, έηζη ώζηε λα δεηο αλ είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπλέρεηα. Αλ 

λαη, ςάμε, είηε κόλνο ζνπ, είηε κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ ζπκβνύινπ, γηα πνην ιόγν ζπκβαίλεη 

απηό. 
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