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Θεο  ζπλέρεηα λα επραξηζηείο ηνπο άιινπο;  

Έτεης αλαρωηεζεί ποηέ γηαηί ζοσ ζσκβαίλεη θάηη ηέηοηο; 

Υπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη νη νπνίνη ληώζνπλ πξαγκαηηθά ηελ αλάγθε λα επραξηζηνύλ ηνπο άιινπο είηε 

βξίζθνληαη ζε κία ζρέζε, είηε ζηε εξγαζία ηνπ, είηε ζην θηιηθό ηνπο πεξηβάιινλ είηε γεληθόηεξα.  Έρεη 

παξαηεξεζεί όκσο όηη ην πξαγκαηηθό ηνπο πξόβιεκα ίζσο λα κελ είλαη απηό. Η επηζπκία ηνπο λα 

βιέπνπλ ηνπο άιινπο ραξνύκελνπο απνηειεί κηα δηάζηαζε ελόο πην νπζηαζηηθνύ δεηήκαηνο. Η αλάγθε 

πνιιώλ αλζξώπσλ λα επραξηζηνύλ ηνπο άιινπο ηείλεη λα ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα απηνεθηίκεζεο. 

Πηζηεύνπλ ελδόκπρα όηη αλ είλαη ηόζν δεθηηθνί ζ όια, ζα ληώζνπλ απνδεθηνί. Οη πεξηζζόηεξνη απ’ 

απηνύο κπεξδεύνπλ ηελ ηάζε ηνπο λα επραξηζηνύλ ηνπο άιινπο, κε ηελ θαινζύλε. Μάιηζηα, όηαλ 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην αλ ζα πξέπεη λα αξλεζνύλ ράξε ζε θάπνηνλ, ζθέθηνληαη όηη δε ζέινπλ λα είλαη 

εγσηζηέο, αιιά ζέινπλ λα είλαη κόλν θαινί άλζξσπνη θηι .Σπλεπώο, επηηξέπνπλ ζηνπο άιινπο λα ηνπο 

εθκεηαιιεύνληαη, γεγνλόο ην νπνίν πξνθαιεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη πξέπεη 

λα αιιάμεη. 

Πώς κπορείς λα αλαγλωρίζεης ηελ ηάζε ζοσ όηη ζες λα εσταρηζηείς σπερβοιηθά ηοσς άιιοσς; 

1. Σσκυωλείς κε τοσς άιιοσς τωρίς λα το ζες πραγκατηθά 

 Η ελεξγεηηθή αθξόαζε απνηειεί κηα πνιύ ζεκαληηθή θνηλσληθή δεμηόηεηα. Όκσο ην λα ζπκθσλείο 

θαηλνκεληθά κε ην θάηη, ελώ νπζηαζηηθά δηαθσλείο, κπνξεί λα ζνπ πξνθαιέζεη κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

λα είλαη ελάληηα ζηηο αμίεο ζνπ θαη λα ζνπ δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο κε ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο 

2. Δελ κπορείς λα πεης  ΟΧΙ 

Δελ κπνξείο λα είζαη ππεύζπλνο ζπλέρεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ άιισλ. Παξέρεηο ηε 

θξνληίδα θαη ηε κέξηκλα επεηδή ην ζεο θαη από αγάπε αιιά νη άλζξσπνη ζέβνληαη πεξηζζόηεξν απηόλ 

πνπ ζέηεη επθξηλή όξηα θαη είλαη δίθαηνο, παξά εθείλνλ πνπ ππνρσξεί .Με μερλάο όηη δελ ζα θηάζεηο ηνπο 

ζηόρνπο ζαο, αλ δελ πςώζεηο ην αλάζηεκά ζνπ 

3. Σσκπερηυέρεσαη σύκυωλα κε τοσς άιιοσς 

 Είλαη ινγηθό ν θάζε άλζξσπνο λα ζνπ βγάδεη κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ ραξαθηήξα ζνπ. Σθέςνπ όκσο 

όηη όζνη πξνζπαζνύλ λα επραξηζηνύλ ζπλέρεηα ηνπο άιινπο, ζπλήζσο παξαγθσλίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 



αλάγθεο, καηαηώλνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο θαη είλαη εηεξνπξνζδηνξίδόκελνη. Οη έξεπλεο δείρλνπλ όηη 

ηέηνηα άηνκα βηώλνπλ έληνλεο εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο  νη νπνίεο νδεγνύλ ζε άγρνο, θόβν, θαηάζιηςε,. 

4. Πηστεύεης ότη είσαη σπεύζσλος γηα τα σσλαησζήκατα τωλ άιιωλ 

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό, αλ θαη πνιύ δύζθνιν, λα κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο πώο ε ζπκπεξηθνξά ζνπ 

επεξεάδεη ηνπο άιινπο. Όκσο ε πίζηε ζνπ όηη κπνξείο λα θάλεηο θάπνηνλ ραξνύκελν δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθή. Η πξόζεζε ζνπ ζίγνπξα είλαη πνιύ ζεκαληηθή αιιά πνηέ κελ μερλάο όηη ν θαζέλαο είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ  

5. Αλαδετάς σσλετώς επηβεβαίωσε κέσα από τολ έπαηλο 

Τα άηνκα πνπ ζέινπλ λα ηθαλνπνηνύλ ζπλέρεηα ηνπο άιινπο βαζίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηελ επηβεβαίσζε. 

Αλαδεηνύλ ηνλ έπαηλν, ηα όκνξθα ιόγηα θηι. Αλ ε απηνεθηίκεζή ζνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ην ηη 

πηζηεύνπλ νη άιινη γηα ζέλα, ηόηε ζα ληώζεηο θαιά κόλν όηαλ θαηαθιύδεζαη από ζεηηθά ζρόιηα. Αιιά 

επεηδή δελ ζα έρεηο πάληα ζεηηθά ζρόιηα, όηαλ δέρεζαη αξλεηηθά δελ ζα κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο απηή ηελ 

θαηάζηαζε.  

Πως δηατεηρίδεζαη ηελ αλάγθε ζοσ γηα λα εσταρηζηείς ηοσς άιιοσς;  

Αξρηθά, κάζε λα ιεο όρη ζε θάπνηα πξάγκαηα. Σηε ζπλέρεηα, έθθξαζε ηελ άπνςε ζνπ θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζνπ. Κάζε βήκα πνπ θάλεηο ζα ζε βνεζήζεη λα απνθηήζεηο  κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε. 

Τν βαζηθόηεξν όκσο γηα λα αιιάμεη απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη λα θαιιηεξγήζεηο ηελ πίζηε ζηνλ εαπηό 

ζνπ, ηνλ δπλακηζκό θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ζνπ. Να κάζεηο λα έρεηο επαθή, λα αλαγλσξίδεηο  ηηο δηθέο 

ζνπ πξαγκαηηθέο αλάγθεο, λα δεηάο απηό πνπ ζεο, λα βάδεηο ζσζηά όξηα. Αλ δπζθνιεύεζαη πνιύ λα 

μεθύγεηο από απηή ηε ζπκπεξηθνξά, κε δηζηάζεηο λα απεπζπλζείο ζε θάπνην εηδηθό Έλαο ζύκβνπινο ή 

ςπρνιόγνο κπνξεί λα ζε βνεζήζεη λα απνθηήζεηο ηελ ςπρηθή δύλακε πνπ ρξεηάδεζαη γηα λα ην 

αληηκεησπίζεηο 
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