Χαμηλή Αυτοεκτίμηση

Η αυτοεκτίμηση θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα χαρακτηριστικό της
προσωπικότητας του κάθε ατόμου και έχει να κάνει με την άποψη ή τη γνώμη
που έχει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Όταν κάποιος δεν έχει καλή
γνώμη για τον εαυτό του τότε μπορούμε να πούμε πως έχει χαμηλή
αυτοεκτίμηση. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν είναι ψυχιατρική διαταραχή αλλά
ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στη μετέπειτα ζωή του ατόμου σε
ψυχολογικά προβλήματα και ψυχιατρικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη, οι
αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές πρόσληψης τροφής, εξαρτήσεις και άλλα. Η
χαμηλή αυτοεκτίμηση εκτός από παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε
ψυχολογικά προβλήματα μπορεί επίσης να είναι ένα μέρος ενός προβλήματος
(π.χ. κατάθλιψη) ή και το αποτέλεσμα άλλων προβλημάτων. Σε αυτό τον οδηγό
θα εξηγήσουμε τα χαρακτηριστικά της χαμηλής αυτοεκτίμησης, πως
δημιουργείται η χαμηλή αυτοεκτίμηση, κάποιες πρακτικές συμβουλές που
μπορεί να βοηθήσουν και τέλος κάποια χρήσιμα βιβλία και τηλέφωνα.

Τι είναι η αυτοεκτίμηση, η υγιής/υψηλή αυτοεκτίμηση και η χαμηλή
αυτοεκτίμηση
Ο κάθε άνθρωπος έχει μία εικόνα/γνώμη για τον εαυτό του και για την ολική
αξία του ατόμου του που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αυτοεκτίμηση. Η
γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική.
Όταν η γνώμη μας είναι σε γενικές γραμμές θετική για τον εαυτό μας μπορούμε
να πούμε πως έχουμε μία υγιή αυτοεκτίμηση ή και θετική/υψηλή
αυτοεκτίμηση. Όταν η γνώμη μας είναι αρνητική τότε η αυτοεκτίμηση μας
είναι χαμηλή.
Στη πραγματικότητα όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, μαύρο άσπρο,
έχω ή δεν έχω αυτοεκτίμηση. Θα ήταν χρήσιμο να δείτε την αυτοεκτίμηση ως
μία κλίμακα με ένα εύρος ‘τιμών αυτοεκτίμησης’. Κάποιοι άνθρωποι έχουν
όντως πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, άλλοι πολύ υψηλή και αρκετοί
βρίσκονται κάπου στη μέση. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως εκτός από το
μαύρο και το άσπρο υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα με γκρι.
Επίσης η αυτοεκτίμηση δεν είναι στατική και μπορεί να αυξομειώνεται
ανάλογα με το τι συμβαίνει στη ζωή του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα κάποιου
η αυτοεκτίμηση μπορεί να μειωθεί αν βρίσκεται σε περίοδο εξετάσεων ή αν
έχει να κάνει ένα σημαντικό project για τον εργοδότη του η ακόμα αν υπάρξει
ένας χωρισμός.
Άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι το τι εννοούμε όταν μιλάμε για υγιή ή για
υψηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό που δεν εννοούμε είναι η αλαζονεία, η πεποίθηση
ότι είμαστε τέλειοι σε όλα, η συνεχής δημοσίευση των επιτυχιών μας ή το
καύχημα σε άλλους με πομπώδες τρόπο. Αυτό δεν είναι η υγιής αυτοεκτίμηση ή
υψηλή αυτοεκτίμηση και μπορεί να κρύβει και από πίσω της μία εξαιρετικά
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η υγιής αυτοεκτίμηση είναι όταν μπορούμε να
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αποδεχτούμε τους εαυτούς έτσι όπως είναι και να έχουμε μία ισορροπημένη
άποψη λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά μας σημεία αλλά και τα όχι τόσο
δυνατά μας σημεία. Στη χαμηλή αυτοεκτίμηση βλέπουμε μόνο τα αδύνατα μας
σημεία και αγνοούμε τα θετικά μας στοιχεία. Στην υγιή αυτοεκτίμηση
δεχόμαστε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι, βλέπουμε και τα θετικά και τα
αρνητικά. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε,
πράγματα που δεν μας αρέσουν σε εμάς αλλά βλέπουμε και τα δυνατά μας
σημεία, αυτά που έχουμε πετύχει και μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές
γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας.
Τέλος είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχετε αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό
σας κάποιες φορές, ειδικά σε περιόδους που βιώνετε πολύ στρες και αυτό δεν
σημαίνει απαραίτητα πως έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Για παράδειγμα αν
κάποιος διαβάζει για την εξεταστική του και έχει σκέψεις ότι δεν θα τα
καταφέρει και πως δεν θα πάει καλά στις εξετάσεις, αυτό από μόνο του δεν
υποδηλώνει ότι έχει και γενική χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση
συνήθως ξεκινάει από τη παιδική/εφηβική ηλικία και παρόλες τις
διακυμάνσεις της, χωρίς θεραπεία, είναι συνήθως παρούσα σε όλη τη
μετέπειτα ζωή του ατόμου.

Χαρακτηριστικά της χαμηλής αυτοεκτίμησης
Δεν υπάρχει ακριβής τρόπος για να αναγνωρίσουμε αν έχουμε χαμηλή
αυτοεκτίμηση αλλά γνωρίζουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της. Συνήθως
οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

• Δεν τους αρέσει ο εαυτός τους
• Δεν δέχονται τον εαυτό τους έτσι όπως είναι με τα θετικά και τα
•
•
•
•
•
•
•
•

αρνητικά του στοιχεία
Είναι επιρρεπής στην αυτοκριτική
Μπορούν συνήθως να δείξουν συμπόνια στους άλλους αλλά
δυσκολεύονται να δείξουν συμπόνια στον εαυτό τους
Δυσκολεύονται στο να συμπεριφερθούν με καλό τρόπο προς τον εαυτό
τους
Δίνουν περισσότερη προσοχή στα αρνητικά τους σημεία παρά στα
θετικά
Νιώθουν πως δεν αξίζουν την αγάπη, το ενδιαφέρον ή το χρόνο των
άλλων ανθρώπων
Νιώθουν πως δεν αξίζουν η ζωή να τους φέρει καλά πράγματα ή όταν η
ζωή τους φέρνει καλά πράγματα πιστεύουν πως δεν το αξίζουν
Έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες από τον εαυτό τους παρά από τους
άλλους ανθρώπους
Όταν κάτι δεν πάει καλά (π.χ. χωρισμός, δυσκολίες ζωής) έχουν τη τάση
να κατηγορούν τον εαυτό τους για τη δυσκολία, δηλαδή ότι φταίνε οι
ίδιοι 100%
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Αν έχετε τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και αυτά
παρουσιάζονται συχνά τότε υπάρχει η πιθανότητα να έχετε χαμηλή
αυτοεκτίμηση. Χρειάζεται όμως προσοχή εδώ γιατί η χαμηλή αυτοεκτίμηση
μπορεί να είναι μέρος ενός προβλήματος και όχι το πρόβλημα το ίδιο. Για
παράδειγμα, αν κάποιος στα σαράντα του χωρίσει με τη γυναίκα του και
περάσει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και δεν είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση πριν το
χωρισμό αλλά παρουσιάζει αρκετά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αυτό
δεν σημαίνει πως το πρόβλημα είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το πρόβλημα εδώ
πιθανά είναι η κατάθλιψη. Το ίδιο άτομο αν έχει κατάθλιψη για πολλά χρόνια
και έχει σταματήσει να εργάζεται και περνάει πολύ χρόνο απομονωμένος
μπορεί να αποχτήσει χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή η χαμηλή αυτοεκτίμηση
μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος. Άρα πάλι εδώ το κυρίαρχο
πρόβλημα δεν είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Τα καλά νέα είναι πως υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες καθώς και
πράγματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να αναπτύξετε υγιή αυτοεκτίμηση. Μη
περιμένετε όμως αποτελέσματα αμέσως. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνήθως
έχει τις ρίζες της στη παιδική ηλικία και για αυτό το λόγο οι πεποιθήσεις που
έχετε για τον εαυτό σας είναι καλά εδραιωμένες και χρειάζεται χρόνος για να
χτιστούν καινούργιες και πιο υγιείς πεποιθήσεις.

Πως μπορεί να επηρεάσει η χαμηλή αυτοεκτίμηση τη ζωή σας και
εσάς
Καταρχάς αν έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση θα έχετε και αρνητικές πεποιθήσεις
για τον εαυτό σας. Αυτές οι πεποιθήσεις έχουν τη μορφή δήλωσης όπως για
παράδειγμα Είμαι άχρηστος, Δεν είμαι αρκετά καλός, Δεν είμαι έξυπνος ή Είμαι
χαζός. Μπορεί να έχετε και αρνητικές πεποιθήσεις για τους άλλους, για
παράδειγμα Κανένας δεν με αγαπάει ή Κανείς δεν με θεωρεί έξυπνο ή ακόμα Οι
άλλοι βλέπουν πως δεν είμαι αρκετά καλός.
Μπορεί αυτές οι πεποιθήσεις να μην είναι εύκολα προσβάσιμες σε εσάς,
δηλαδή μπορεί να είναι κατά κύριο λόγο υποσυνείδητες. Πιο εύκολα
προσβάσιμες μπορεί να είναι οι σκέψεις αυτοκριτικής (π.χ. Χάλια τα έκανα
πάλι), αυτοκατηγορίας (π.χ. Εγώ φταίω που δεν μου μιλάει ο Χ) ή της
αυτοαμφιβολίας (π.χ. Δεν νομίζω πως μπορώ να τα καταφέρω). Το κυρίαρχο
θέμα των σκέψεων συνήθως έχει να κάνει με το γεγονός ότι παραβλέπετε
οτιδήποτε θετικό έχει να κάνει με εσάς και εστιάζετε στο αρνητικό.
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να σας επηρεάσει και στο πως
συμπεριφέρεστε στη καθημερινότητα σας. Για παράδειγμα μπορεί να
δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε τις ανάγκες σας ή να έχετε μία γενική
απολογητική στάση απέναντι σε τρίτους ή ακόμα να αποφεύγετε ευκαιρίες ή
προκλήσεις που σας παρουσιάζονται επειδή φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να
τις βγάλετε εις πέρας. Ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να σας σταματάει από το
να κάνετε πράγματα που θέλετε. Οι ανάγκες σας δεν είναι το ίδιο σημαντικές
με τις ανάγκες των άλλων και έτσι τις περισσότερες φορές δίνετε
προτεραιότητα στις ανάγκες τρίτων. Μπορεί επίσης να φοβάστε να εκφράσετε
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αυτό που νιώθετε/θέλετε/πιστεύετε ή να δείξετε τον πραγματικό σας ευατό σε
τρίτους λόγω του φόβου πιθανής απόρριψης ή κριτικής.
Συναισθηματικά η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα
λύπης, άγχους, απελπισίας, ενοχής, εκνευρισμού, ντροπής, θυμού,
ευερεθιστότητας. Σωματικά μπορεί να νιώθετε συχνά κούραση, έλλειψη
ενέργειας, πόνους στο σώμα, υπερένταση και να έχετε προβλήματα ύπνου.
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει και το πως συμπεριφέρεστε
κοινωνικά, επαγγελματικά και διαπροσωπικά. Για παράδειγμα στο σχολείο ή
στη δουλειά το άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να μην αποδίδει καλά
και να αποφεύγει προκλήσεις λόγο φόβου. Μπορεί όμως να συμβεί και το
ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το άτομο να είναι τελειομανής και να δουλεύει πολύ
σκληρά επειδή ακριβώς φοβάται την αποτυχία. Οι άνθρωποι με χαμηλή
αυτοεκτίμηση δυσκολεύονται να δουν και να αναγνωρίσουν αυτά που έχουν
πετύχει. Για παράδειγμα στη περίπτωση που κάποιος είναι τελειομανής μπορεί
να πετυχαίνει πολλά πράγματα και στόχους αλλά να μη νιώθει ευχαρίστηση ή
να πιστεύει πως δεν πέτυχε κάτι σημαντικό. Ως αποτέλεσμα μπορεί στη
πραγματικότητα να είναι πολύ πετυχημένοι αλλά οι ίδιοι να μη μπορούν να το
αναγνωρίσουν.
Στις διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να υπάρχουν και εκεί δυσκολίες. Για
παράδειγμα μπορεί το άτομο να προσπαθεί να ευχαριστεί συνέχεια τους
άλλους ή ακόμα να δείχνει στους άλλους ότι είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό
του. Αυτές είναι στρατηγικές αυτοπροστασίας γιατί το άτομο νιώθει
ότι χωρίς αυτές τις συμπεριφορές οι άλλοι θα τους απορρίψουν. Μπορεί επίσης
να είναι πιο ευαίσθητοι σε κριτική από άλλους και να αποφεύγουν να κάνουν
στενές σχέσεις επειδή φοβούνται ότι οι άλλοι θα τους κάνουν κριτική ή επειδή
δεν νιώθουν ότι είναι αρκετά καλοί ή το ίδιο καλοί με άλλους.
Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση
νιώθουν πως δεν τους αξίζει να περνάνε καλά ή να κάνουν καλά πράγματα για
τον εαυτό τους. Σαν αποτέλεσμα μπορεί να μην προσέχουν τους εαυτούς τους
(π.χ. να μη πηγαίνουν σε γιατρούς, να μη τρέφονται σωστά, να πίνουν πολύ
κτλ) ή και το αντίθετο, να περνάνε ώρες μπροστά στο καθρέφτη και να
τελειοποιούν την εμφάνιση τους γιατί πιστεύουν ότι μόνο έτσι θα είναι
αρεστοί.
Τέλος οι άνθρωποι συνήθως που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι πολύ
συμπονετικοί με τους άλλους αλλά όχι με τον εαυτό τους. Για παράδειγμα αν
ένας φίλος τους χάσει το πορτοφόλι του μπορεί να του πουν ‘δεν πειράζει
συμβαίνει δεν φταις εσύ’, αλλά αν χάσουν οι ίδιοι το πορτοφόλι τους μπορεί να
σκεφτούν ‘Δεν το πιστεύω ότι το έκανες αυτό πόσο χαζός είσαι’. Θα
επιστρέψουμε στη συμπόνια και το πόσο σημαντική είναι στη θεραπεία για τη
χαμηλή αυτοεκτίμηση αλλά ας δούμε τώρα πως δημιουργείται η χαμηλή
αυτοεκτίμηση.
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Πως δημιουργείται η χαμηλή αυτοεκτίμηση
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από γενετικούς παράγοντες, τις πρώτες
μας εμπειρίες μετά τη γέννηση μας, καθώς και τις καταστάσεις που ζήσαμε στη
παιδική μας ηλικία και στη μετέπειτα ζωή μας ως ενήλικες. Αν είχαμε καλές
εμπειρίες σε γενικές γραμμές τότε και η αυτοεκτίμηση μας θα είναι αρκετά
υψηλή. Αν όμως είχαμε κακές εμπειρίες τότε αυτό θα επηρεάσει και την άποψη
που έχουμε για τους εαυτούς μου και άρα και την αυτοεκτίμηση μας. Εμπειρίες
και καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι η
συστηματική κριτική, η παραμέληση και η κακοποίηση, η αδυναμία στο να
εκπληρωθούν οι προσδοκίες άλλων π.χ. γονιών, η συστηματική σύγκριση με
άλλους με έμφαση στο πόσο καλύτεροι είναι οι άλλοι, ο εκφοβισμός ή το
bullying από τρίτους, η έλλειψη αγάπης και επαίνων, και άλλα. Στη μετέπειτα
ζωή άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι οι κακοποιητικές προσωπικές αλλά και
επαγγελματικές σχέσεις, το στρες, οι δυσκολίες της ζωής, τα τραυματικά
γεγονότα, το πένθος, η οικονομική αστάθεια. Θα το εξηγήσουμε περαιτέρω με
τη βοήθεια ενός φανταστικού παραδείγματος.
Η Μαρία μεγάλωσε σε ένα σπίτι με πολλή αγάπη, οι γονείς της προσφέρανε τα
πάντα σε αυτή και την αδερφή της. Οι γονείς της ήταν γιατροί και οι δύο και
θέλανε οι κόρες τους να γίνουν γιατροί ή δικηγόροι. Η αδερφή της Μαρίας είχε
έφεση στις επιστήμες και από μικρή αποφάσισε πως θέλει να γίνει γιατρός. Η
Μαρία όμως δεν είχε έφεση στις επιστήμες και δεν τα πήγαινε καλά στο
σχολείο. Είχε όμως ταλέντο στη ζωγραφική και οι καθηγητές της την
παρότρυναν να γίνει ζωγράφος. Οι γονείς της δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι με
αυτό και συχνά την συγκρίναν με την αδερφή της και άλλα παιδιά που θα
σπούδαζαν ιατρική και νομική. Συχνά της λέγανε πως δεν έχει ταλέντο στη
ζωγραφική έτσι ώστε να την αποθαρρύνουν από το να γίνει ζωγράφος ώστε
να γίνει γιατρός ή δικηγόρος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Μαρία να πιστέψει
ότι δεν είναι καλή σε τίποτα. Η Μαρία επίσης έπεσε και θύμα
εκφοβισμού/bullying από άλλα παιδιά στο σχολείο της και δεν είχε φίλους
καθώς ήταν πιο εσωστρεφής. Η Μαρία δεν το είπε ποτέ στους γονείς της γιατί
φοβότανε πως θα την κατηγορήσουν ότι αυτή φταίει γιατί είναι διαφορετική
από τα άλλα παιδάκια. Σαν αποτέλεσμα η Μαρία μεγάλωσε με τη πεποίθηση
ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από αυτήν και πως εκείνη δεν είναι αρκετά καλή.
Μεγάλωσε και με την αίσθηση ότι έχει κάτι πολύ στραβό, με ένα συναίσθημα
σχεδόν αηδίας για τον εαυτό της. Συνέχιζε να μη διαβάζει στο σχολείο γιατί
πίστευε πως δεν θα μπορέσει να τα πάει καλά, δεν πήγε στο πανεπιστήμιο και
έπιασε μια δουλειά ως γραμματέας σε ένα γραφείο. Το αφεντικό της συχνά δεν
ήταν χαρούμενος με τη δουλειά της και ήταν επικριτικός. Ως αποτέλεσμα αυτή
η μετέπειτα εμπειρία της επιβεβαίωσε ότι δεν είναι αρκετά καλή.
Άρα στο παράδειγμα της Μαρίας οι εμπειρίες που είχε την οδήγησαν στο
συμπέρασμα ότι δεν είναι αρκετά καλή και πως οι άλλοι είναι καλύτεροι από
αυτήν. Ως αποτέλεσμα δημιούργησε τη στρατηγική αυτοπροστασίας του να μη
προσπαθεί να πετύχει πράγματα γιατί πίστευε πως δεν θα τα καταφέρει
επειδή δεν είναι αρκετά καλή και οι άλλοι είναι καλύτεροι.
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Οι εμπειρίες, οι πεποιθήσεις και οι στρατηγικές αυτοπροστασίας θα διαφέρουν
από άτομο σε άτομο αλλά ο βασικός πυρήνας θα είναι κάποιο αρνητικό
συμπέρασμα για τον εαυτό, πεποιθήσεις για τους άλλους και κανόνες
ζωής/στρατηγικές αυτοπροστασίας που βοηθάνε το άτομο στο να μην έρθει
αντιμέτωπο με την αποτυχία ή και την απόρριψη.
Αυτές οι πεποιθήσεις και κανόνες ζωής μπορούν να αλλάξουν αλλά δεν θα γίνει
αυτόματα. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση
ζητάνε βοήθεια σε μεγαλύτερη ηλικία και δυστυχώς αυτές οι πεποιθήσεις και
κανόνες ζωής έχουν εδραιωθεί και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ώστε να
αλλάξουν.
Σημαντικό στοιχείο είναι πως η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να δημιουργηθεί
και σε μεγαλύτερες ηλικίες και πως η ρίζα του προβλήματος δεν βρίσκεται
πάντα στη παιδική ηλικία. Αν για παράδειγμα το άτομο βιώσει τραυματικά
γεγονότα, εκφοβισμό στην επαγγελματική ζωή, κακοποιητικές σχέσεις, στρες,
ή άλλες δυσκολίες στην ενήλικη ζωή του, μπορεί να δημιουργηθεί χαμηλή
αυτοεκτίμηση σε μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς να υπάρχουν απαραίτητα
δύσκολες παιδικές εμπειρίες. Τις περισσότερες φορές όμως η χαμηλή
αυτοεκτίμηση έχει τις ρίζες της στη παιδική ηλικία.

Ποια είναι η θεραπεία για τη χαμηλή αυτοεκτίμηση
Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση θα πρέπει να γνωρίζουμε αν η χαμηλή
αυτοεκτίμηση είναι το κυρίαρχο πρόβλημα ή αν είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα
του προβλήματος και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να
διευκρινιστεί. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση επίσης δεν θεωρείται ψυχιατρικό
πρόβλημα και ως αποτέλεσμα η θεραπεία δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρη με τη
θεραπεία π.χ. της κατάθλιψης ή των κρίσεων πανικού ή άλλων ψυχιατρικών
και ψυχολογικών προβλημάτων. Ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν διαφωνίες για
το αν η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο χρειάζεται
θεραπεία ή αν η θλίψη και το άγχος που τη συνοδεύουν συνήθως είναι αυτά
που χρειάζονται θεραπεία. Για να διευκρινιστεί ποιο είναι το πρόβλημα και
ποια θεραπεία είναι η κατάλληλη, η καλύτερη πρακτική είναι να γίνει μία
πλήρης αξιολόγηση από επαγγελματία ψυχικής υγείας.
Η ψυχοθεραπεία σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και η κάθε θεραπευτική σχολή
προσεγγίζει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση με διαφορετικό τρόπο αλλά το
αποτέλεσμα που επιδιώκουν είναι το ίδιο, δηλαδή μια πιο υγιής αυτοεκτίμηση.
Μερικές από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας είναι: Γνωσιακή
Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοδυναμική/Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία,
Συστημική Ψυχοθεραπεία, Συνθετική/Εκλεκτική Ψυχοθεραπεία,
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία Gestalt. Σημαντικός
παράγοντας επίσης είναι και η θεραπευτική σχέση που θα δημιουργηθεί
μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου αφού έρευνες έχουν δείξει πως είναι
ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας της
ψυχοθεραπείας.
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Στον οδηγό αυτό θα σας παρουσιάσουμε κάποιες αρχές και τεχνικές της
γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης, καθώς και αρχές και τεχνικές μίας
θεραπείας που ονομάζεται Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια ή αλλιώς
Compassion Focused Therapy (Professor Paul Gilbert, The Compassionate Mind
Foundation). Αυτή η θεραπεία ανήκει στην ομάδα των Γνωσιακών
Συμπεριφορικών Θεραπειών του τρίτου κύματος ή αλλιώς third wave
therapies. Είναι μία σχετικά καινούργια θεραπεία που έχει εφαρμοστεί στη
χαμηλή αυτοεκτίμηση με καλά αποτελέσματα. Η βασική αρχή αυτής της
θεραπείας είναι πως οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν και μπορούν
να δείξουν πολλή συμπόνια σε άλλους αλλά όχι στον εαυτό τους και επιδιώκει
στο να καλλιεργήσει τη συμπόνια του ατόμου προς τον ίδιο του τον εαυτό. Ως
αποτέλεσμα η αυτοκριτική και οι αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό
καταλαγιάζουν και αντικαθίστανται με πιο συμπονετικές και ισορροπημένες
πεποιθήσεις που βοηθάνε και οδηγούν το άτομο σε μία πιο υγιή εικόνα του
εαυτού του.

Τα τρία συστήματα ρύθμισης συναισθημάτων
Πηγή: The Compassionate Mind. P. Gilbert, 2009 – The Compassionate Mind
Foundation

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια συστήματα που μας βοηθάνε στη
καθημερινότητα μας. Έχουμε τουλάχιστον τρία τέτοια συστήματα, το
σύστημα απειλής (threat system-κόκκινο σύστημα), το σύστημα που μας κινεί
ώστε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε (drive system-μπλε σύστημα) και το
καταπραϋντικό σύστημα που μας φέρνει ικανοποίηση (soothing systemπράσινο σύστημα).
Θα φέρω ένα φανταστικό παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό πως
λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Αν θέλουμε να χάσουμε κάποια κιλά το
σύστημα που μας ειδοποιεί ότι έχουμε πάρει κιλά είναι το κόκκινο σύστημα,
αυτό που μας κινεί να πετύχουμε το στόχο μας είναι το μπλε σύστημα. Αν τώρα
πάμε και στο γυμναστήριο και κουραζόμαστε με την άσκηση και διψάμε το
σύστημα που μας λέει πάρε μια ανάσα και πιες λίγο νερό είναι το πράσινο
σύστημα.
Το κόκκινο σύστημα είναι το σύστημα απειλής. Δημιουργεί συναισθήματα που
μας βοηθούν να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε απειλές/κινδύνους, και
είναι υπεύθυνο για τις αντιδράσεις μας όταν αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε.
Το σύστημα απειλής επικεντρώνεται στη διασφάλιση της προστασίας μας και
της επιβίωσης μας. Συνδέεται με συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος, το
άγχος, η αηδία και η θλίψη. Όταν λειτουργούμε κυρίως από το κόκκινο
σύστημα βιώνουμε πολλά ανεπιθύμητα συναισθήματα, και οι σκέψεις μας και
η προσοχή μας επικεντρώνονται σε απειλές, μπορεί να έχουμε ένταση στο
σώμα μας, που αν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να εξελιχθεί
σε πόνο, πεπτικές δυσκολίες, πονοκεφάλους και διαταραχές ύπνου, βλέπουμε
λίγες επιλογές και ίσως νιώθουμε παγιδευμένοι σε καταστάσεις χωρίς να
μπορούμε να σκεφτούμε λύσεις, δυσκολευόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια από
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άλλους και μπορεί να νιώθουμε απομονωμένοι. Στη χαμηλή αυτοεκτίμηση όταν
για παράδειγμα είστε επικριτικοί με τον εαυτό σας είναι ενεργοποιημένο το
κόκκινο σύστημα.
Το μπλε σύστημα μας τροφοδοτεί έτσι ώστε να μπορούμε να επιδιώξουμε και
να πετύχουμε τους στόχους μας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας.
Συνδέεται με συναισθήματα όπως ο ενθουσιασμός, η επιθυμία και η
δημιουργία κινήτρων για την επίτευξη στόχων. Όταν λειτουργούμε από αυτό
το σύστημα καταφέρνουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να
ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Είναι και το σύστημα που μας ειδοποιεί ότι
πεινάμε ή ότι νυστάζουμε, οπότε μας βοηθάει να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε
ανάγκη μας.
Το πράσινο σύστημα είναι το σύστημα ασφάλειας. Μας βοηθάει να
αισθανόμαστε ασφαλείς, ικανοποιημένοι, φροντισμένοι και συνδεδεμένοι με
άλλους ανθρώπους. Επίσης μας δίνει το κίνητρο να εκφράζουμε καλοσύνη και
φροντίδα προς άλλους και τον εαυτό μας και είναι ενεργό όταν νιώθουμε ότι
ήμαστε συμπαθείς, φροντισμένοι και ασφαλείς. Όταν λειτουργούμε από το
πράσινο σύστημα εξακολουθούμε να βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα αλλά
δεν μας κατακλύζουν, μπορούμε να έχουμε κάποια απόσταση από τα
συναισθήματα απειλής και έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα
διαχειριστούμε, μπορούμε να χαλαρώσουμε σωματικά και να αποβάλουμε την
ένταση που νιώθουμε, βλέπουμε πολλές επιλογές, μπορούμε να εξετάσουμε
διαφορετικές λύσεις και να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη,
αισθανόμαστε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τους άλλους και μπορούμε να
ζητήσουμε βοήθεια και υποστήριξη και μπορούμε να υποστηρίξουμε και τους
άλλους.
Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν ένα υπερβολικά
ανεπτυγμένο κόκκινο σύστημα και ένα υπανάπτυκτο πράσινο σύστημα. Το
μπλε σύστημα μπορεί να είναι ανεπτυγμένο ή και υπανάπτυκτο. Ο στόχος
λοιπόν είναι να αναπτυχθεί το πράσινο σύστημα ή/και το μπλε σύστημα. Το
μπλε σύστημα όμως θέλει προσοχή γιατί πολλοί άνθρωποι με χαμηλή
αυτοεκτίμηση επικεντρώνονται στο να πετυχαίνουν πολλά πράγματα επειδή
νιώθουν ότι δεν είναι αρκετά καλοί. Όσο πετυχαίνουν πράγματα μπορεί
νιώθουν καλά και πως είναι αρκετά καλοί αλλά αν κάτι γίνει και δεν
καταφέρνουν να πετύχουν τους στόχους τους μπορεί να μη μπορούν να
νιώσουν καλά για τους εαυτός τους. Για αυτό το λόγο είναι χρήσιμο η
αυτοεκτίμηση να μην εξαρτάται μόνο από τους στόχους που πετυχαίνει
κάποιος.
Επανερχόμενοι στις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, αν έχουν υπάρξει πολλές
αρνητικές παιδικές εμπειρίες το κόκκινο σύστημα της απειλής ενισχύεται και
γίνεται μεγαλύτερο και ως αποτέλεσμα το παιδί που θα γίνει ενήλικας θα είναι
πιο ευαίσθητο και θα αντιλαμβάνεται πιο πολλές απειλές σε σχέση με κάποιον
που δεν είχε τόσες αρνητικές εμπειρίες. Επίσης θα τους είναι πιο δύσκολο να
ηρεμήσουν και να νιώσουν ικανοποίηση και θετικά συναισθήματα. Ποτέ δεν
είναι αργά για να ενισχύσουμε το πράσινο σύστημα ώστε να φέρουμε μία
ισορροπία στα τρία συστήματα.
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Η συγκεκριμένη θεωρία μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα από
ποιο σύστημα λειτουργείτε ανά πάσα στιγμή και πιο σύστημα χρειάζεται να
μικρύνει και πιο χρειάζεται να αναπτυχθεί ώστε να έρθει μία ισορροπία.
Μπορείτε σε ένα λευκό χαρτί να ζωγραφίσετε τρεις κύκλους όπου ο κάθε
κύκλος θα αντιπροσωπεύει το κάθε σύστημα και θα έχει διαφορετικό χρώμα.
Προσπαθήστε να αποτυπώσετε στο χαρτί το μέγεθος του κάθε δικού σας
συστήματος σε σχέση με τα άλλα συστήματα. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα
που είναι συνήθως αντιπροσωπευτικό στη χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Πράσινο
Σύστημα

Κόκκινο σύστημα

Μπλε
σύστημα

Τεχνικές/πρακτικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν αν
το βασικό πρόβλημα είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση
1. Καταπολεμήστε την αυτοκριτική
Αν δούμε τη χαμηλή αυτοεκτίμηση σαν ένα αυτοκίνητο τότε η αυτοκριτική
είναι το καύσιμο - η βενζίνη, το πετρέλαιο, το ρεύμα ή το γκάζι. Η αυτοκριτική
λοιπόν είναι η τροφή της χαμηλής αυτοεκτίμησης που της δίνει ώθηση και
δύναμη. Η καταπολέμηση της αυτοκριτικής όμως δεν είναι το ίδιο απλή με το
να μη πάμε στο βενζινάδικο και αυτό γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί μία
καινούργια σχέση με τον εαυτό αλλά και τις σκέψεις και πεποιθήσεις που
έχουμε και αυτό θα χρειαστεί αρκετό χρόνο και προσωπική δουλειά.
Ότι κάνουμε μας δίνει κάτι και αυτό ισχύει και για την αυτοκριτική, αλλιώς δεν
θα το κάναμε. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να υπάρχει η πεποίθηση ότι αν δεν
είσαστε επικριτικοί με τον εαυτό σας δεν θα πετύχετε πράγματα ή ότι θα
σταματήσετε να σκέφτεστε τους άλλους και ως συνέπεια οι άλλοι δεν θα σας
συμπαθούν, ή ότι θα γίνετε αλαζόνες ή κάποια άλλη πεποίθηση για τα θετικά
της αυτοκριτικής. Το σημαντικό είναι να εντοπίσετε ποια είναι η δική σας
πεποίθηση για το τι θα χάσετε αν σταματήσετε την αυτοκριτική.
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Το επόμενο βήμα είναι να αναλογιστείτε τα θετικά και τα αρνητικά της
αυτοκριτικής. Μία άσκηση που μπορεί να σας βοηθήσει εδώ είναι η άσκηση
του καλού και κακού δασκάλου. Αν είχατε ένα παιδί 6 ετών που πηγαίνει στο
σχολείο και είχε ένα δάσκαλο που ήταν ανυπόμονος και επικριτικός και του
έλεγε συνέχεια πόσο άχρηστος είναι και πως κάνει συνέχεια λάθη χωρίς να του
εξηγεί τίποτα και έναν άλλο δάσκαλο που τον βοηθούσε να μάθει με υπομονή
και του εξηγούσε πράγματα με καλό τρόπο, ποιο δάσκαλο θα προτιμούσατε
για το παιδί σας; Αν προτιμάτε το καλό δάσκαλο για το παιδί σας γιατί
επιλέγετε το κακό δάσκαλο για τον εαυτό σας;
Αφού καταλήξετε στα θετικά και αρνητικά της αυτοκριτικής το επόμενο βήμα
είναι να αναρωτηθείτε ποια υπερισχύουν. Επίσης θα ήταν καλό να εξετάσετε
το κατά πόσο ισχύουν τα θετικά. Για παράδειγμα αν ένα θετικό της
αυτοκριτικής είναι ότι σας βοηθάει να είστε καλός στη δουλειά σας, ίσως να
μπορείτε με κάποιο τρόπο να εξακριβώσετε αν αυτό όντως ισχύει. Για
παράδειγμα θα μπορούσατε μία μέρα να δοκιμάσετε να μην είστε
επικριτικός/η και να δείτε αν θα κάνετε λάθη ή αν θα μειωθεί η απόδοση σας.
Αν καταλήξετε πως η αυτοκριτική δεν σας βοηθάει τελικά γιατί σας κάνει να
νιώθετε άσχημα ή για άλλους λόγους μπορείτε να ξεκινήσετε σταδιακά να
μειώνετε το χρόνο της αυτοκριτικής.
Όταν λέμε να μειωθεί η κριτική που ασκείτε στον εαυτό μας δεν εννοούμε να
μην υπάρχει και καμία αξιολόγηση του εαυτού σας. Υπάρχει τεράστια διαφορά
μεταξύ του θα μπορούσα να κάνω το Χ καλύτερα ας ξαναδοκιμάσω, με το πόσο
χαζός είσαι πως το έκανες! Χρειαζόμαστε την αυτοαξιολόγηση ώστε να
αναπτυχθούμε προσωπικά και επαγγελματικά. Η αυτοκριτική όμως δεν
βοηθάει την εξέλιξη μας.

2. Κρατήστε ένα ημερολόγιο με τα θετικά σας χαρακτηριστικά και
με αυτά που πετύχατε
Η αυτοκριτική βοηθάει στην ενίσχυση της αρνητικής εικόνας του εαυτού και
αυτό γιατί εστιάζει στα αρνητικά. Ένας άλλος τρόπος να τη καταπολεμήσετε
είναι το να αρχίσετε να εστιάζετε και στα θετικά σας σημεία και σε αυτά που
πετύχατε και όχι μόνο στα αρνητικά. Με το να κρατήσετε ένα καθημερινό
ημερολόγιο με τα θετικά σας στοιχεία και αυτά που πετύχατε θα ‘αναγκάσετε’
τον εαυτό σας να δει και αυτά και όχι μόνο τα αρνητικά. Το θετικό μπορεί να
είναι κάτι μικρό, π.χ. ότι δώσατε χρήματα σε ένα άστεγο ή ότι
συμπαρασταθήκατε σε ένα φίλο ή ακόμα ότι δώσατε τη θέση σας σε μία
ηλικιωμένη κυρία στο λεωφορείο. Μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά στη
πραγματικότητα είναι όλες πράξεις καλοσύνης και κάτι θετικό που κάνατε
εσείς.
Μη περιμένετε πως θα είναι εύκολο να δείτε τα θετικά, χρειάζεται χρόνο ώστε
να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να μπορεί να βλέπει και τα θετικά. Στην αρχή
μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπίσετε τα θετικά σας και αυτά που πετύχατε.
Αναλογιστείτε αν ένας φίλος σας είχε αυτά τα χαρακτηριστικά ή αν είχε
πετύχει αυτά που έχετε πετύχει εσείς θα τα θεωρούσατε σημαντικά και
αξιέπαινα; Αν ναι γράφτε τα στο χαρτί σας.
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3. Αρχίστε να δίνετε στον εαυτό σας τη συμπόνια που δίνετε στους

άλλους
Ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι το
ότι είναι πολύ καλοί στο να είναι συμπονετικοί με άλλους ανθρώπους αλλά όχι
με τον εαυτό τους. Ας δούμε καταρχάς τι είναι η συμπόνια. Η συμπόνια είναι
όταν νιώθουμε βαθιά ενσυναίσθηση και λύπη απέναντι στον πόνο των άλλων
ή του εαυτού μας σε συνδυασμό με την επιθυμία να ανακουφίσουμε τον πόνο.
Η ζεστασιά, η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση, η συμπάθεια, η έλλειψη κριτικής, η
δύναμη και το κουράγιο είναι βασικά συστατικά της συμπόνιας.
Η συμπόνια μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση με τον εξής τρόπο. Όταν υπάρξει μία αποτυχία, για παράδειγμα,
όταν κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις του, μπορεί να απαντήσει στην αποτυχία
με αυτοκριτική ή με συμπόνια. Στην περίπτωση της αυτοκριτικής ίσως πει
στον εαυτό του είμαι χαζός και άχρηστος δεν θα πετύχω τίποτα που πιθανά να
οδηγήσει σε συναισθήματα θλίψης και απόγνωσης και να μειώσει τη
πιθανότητα να δοκιμάσει ξανά. Στη περίπτωση της συμπόνιας όμως ίσως πει,
ίσως δεν διάβασα αρκετά και ίσως τα θέματα να ήταν δύσκολα αλλά
προσπάθησα, νιώθω άσχημα αλλά δεν μπορώ να αλλάξω το αποτέλεσμα, θα
ξαναπροσπαθήσω.
Με τη συμπόνια τα συναισθήματα θα είναι πιο διαχειρίσιμα και θα αυξηθεί η
πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να ξαναδοκιμάσει να δώσει εξετάσεις και να
επιτύχει τη δεύτερη φορά. Άρα η συμπόνια μπορεί να βοηθήσει στη χαμηλή
αυτοεκτίμηση γιατί έχει ως σκοπό την ενσυναίσθηση και την ανακούφιση του
πόνου και των δυσάρεστων συναισθημάτων.
Με τη συμπόνια δεν εννοούμε πως λέμε στον εαυτό μας ότι είμαστε τέλειοι, δεν
είναι ο στόχος να ζούμε σε μία ουτοπία. Ο στόχος είναι να βοηθήσετε τον εαυτό
σας να μην αυτομαστιγώνεται γιατί το αυτομαστίγωμα δεν βοηθάει τον εαυτό
σας να αναπτυχθεί και να φτάσει το πλήρες δυναμικό του. Το αυτομαστίγωμα
επίσης μεγαλώνει το κόκκινο σύστημα ενώ η συμπόνια μεγαλώνει το πράσινο
σύστημα που είναι και ο στόχος.
Υπάρχουν αρκετές ασκήσεις που βασίζονται στο διαλογισμό που μπορούν να
σας βοηθήσουν να αναπτύξετε συμπόνια για τον εαυτό σας και θα τις βρείτε
στο βιβλίο Building your self-confidence using compassion focused therapy της
Mary Welford ή και κάποιες από αυτές online εδώ
https://www.compassionatemind.co.uk/resources

4. Εντοπίστε τις αρνητικές πεποιθήσεις σας για τη συμπόνια
Αν θέλετε να καλλιεργήσετε τη συμπόνια προς τον εαυτό σας, το πρώτο βήμα
είναι να αναγνωρίσετε και να εντοπίσετε τις πιθανές αρνητικές σκέψεις και
πεποιθήσεις σας για τη συμπόνια. Για παράδειγμα μπορεί να πιστεύετε πως αν
δείξετε συμπόνια στον εαυτό σας θα σημαίνει πως είσαστε εγωιστές ή
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εγωκεντρικοί. Η ακόμα ότι δεν αξίζετε τη συμπόνια. Αν δεν αμφισβητήσετε
πρώτα αυτές τις πεποιθήσεις δεν θα μπορέσετε να είστε συμπονετικοί προς
τον εαυτό σας. Σημαντικές ερωτήσεις εδώ είναι γιατί αξίζουν οι άλλοι
συμπόνια και όχι εγώ; Αν έδειχνα στον εαυτό μου συμπόνια τι θα σήμαινε αυτό
για μένα ή για τους άλλους; Γιατί μου αξίζει ο κακός δάσκαλος και όχι ο καλός;
Στη συνέχεια αναλογιστείτε τα θετικά και τα αρνητικά της συμπόνιας. Μήπως
είναι πιο πολλά τα θετικά από τα αρνητικά; Αν ναι τι μπορείτε να πείτε στον
εαυτό σας για να τον διευκολύνετε ώστε να μπορεί να αρχίσει να δέχεται τη
συμπόνια; Τι θα λέγατε σε ένα φίλο σας που δεν μπορεί να είναι συμπονετικός
με τον εαυτό του; Πως θα τον συμβουλεύατε; Γράψτε τις απαντήσεις σας σε
ένα χαρτί.

5. Αρχίστε να καταλαβαίνετε τις ρίζες της δικής σας χαμηλής
αυτοεκτίμησης και πως αυτές έχουν επηρεάσει τις πεποιθήσεις σας
για τον εαυτό σας και τους άλλους
Οι παράγοντες που έχουν συμβάλλει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση θα είναι
διαφορετικοί για το κάθε άτομο. Είναι σημαντικό να διαπιστώσετε ποιοι είναι
αυτοί οι παράγοντες ώστε σιγά σιγά να αναπτύξετε συμπόνια για αυτές τις
εμπειρίες. Στο παράδειγμα της Μαρίας οι παράγοντες που οδήγησαν στη
χαμηλή της αυτοεκτίμηση ήταν οι επικριτικοί της γονείς που δεν ήταν
χαρούμενοι με την επιλογή της ζωγραφικής ως επάγγελμα και η σύγκριση με
την αδερφή της και τα άλλα παιδιά, ο εκφοβισμός στο σχολείο και η αίσθηση
ότι είναι διαφορετική από τα άλλα παιδιά, το επικριτικό αφεντικό στη
μετέπειτα ζωή της.
Η Μαρία δεν φταίει που είχε αυτές τις εμπειρίες. Δεν επέλεξε τους γονείς της,
έτυχε να γεννηθεί σε αυτή την οικογένεια, όπως και επίσης δεν επέλεξε το
σχολείο της και τους συμμαθητές της. Επίσης τα παιδιά δεν μπορούν να
σκεφτούν με τον περίπλοκο τρόπο που σκέφτονται οι ενήλικες. Δηλαδή η
Μαρία ως παιδί δεν μπορούσε να σκεφτεί οι γονείς μου δεν είναι χαρούμενοι με
την επιλογή της ζωγραφικής αλλά είμαι καλή στη ζωγραφική και θα γίνω
ζωγράφος. Δεν φταίει η Μαρία για τον τρόπο που ερμήνευσε τις εμπειρίες της,
δηλαδή ότι δεν είναι καλή σε τίποτα. Με τον ίδιο τρόπο δεν φταίτε εσείς για τις
εμπειρίες που είχατε στη ζωή σας ούτε για τον τρόπο που ερμηνεύσατε τις
καταστάσεις και τα γεγονότα που σας έτυχαν. Το μικρό παιδί μέσα σας
χρειάζεται συμπόνια για αυτές τις εμπειρίες, δεν φταίει αυτό για ότι έγινε.

6. Εντοπίστε τους βασικούς φόβους σας και τις ανησυχίες σας
Είναι σημαντικό να αρχίσετε να καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι φόβοι σας και
αυτό γιατί είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε για να τους
ξεπεράσετε. Αν δεν γνωρίζετε ποιοι είναι οι φόβοι τότε δεν θα μπορέσετε και
να τους ξεπεράσετε. Στο παράδειγμα της Μαρίας ο κυρίαρχος φόβος της ήταν
ότι θα αποτύχει και ότι οι άλλοι θα της ασκήσουν κριτική. Άλλοι φόβοι μπορεί
να είναι ότι οι άλλοι θα σας απορρίψουν και πως θα καταλήξετε μόνοι σας ή ότι
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οι άλλοι θα σας συμπεριφερθούν άσχημα ή κάποιο άλλο φόβο που μπορεί να
έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους ή και με τον εαυτό σας. Γράψτε τους
φόβους σας σε ένα χαρτί.

7. Αναγνωρίστε τις στρατηγικές αυτοπροστασίας / επιβίωσης /
κανόνες ζωής που έχετε υιοθετήσει και τις ακούσιες συνέπειες τους
Οι κυρίαρχοι φόβοι μας και οι πεποιθήσεις μας, μας οδηγούν στο να
υιοθετήσουμε κάποιες στρατηγικές επιβίωσης. Αυτό είναι απόλυτα
φυσιολογικό, όταν κάτι μας προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει πόνο τότε
θέλουμε να το αποφύγουμε. Όμως κάποιες από αυτές τις στρατηγικές μπορεί
να μας κρατήσουν κολλημένους στη χαμηλή μας αυτοεκτίμηση. Για
παράδειγμα ο φόβος της Μαρίας είναι πως θα αποτύχει και πως οι άλλοι θα
της ασκήσουν κριτική. Η στρατηγική της είναι να αποφεύγει οτιδήποτε
δύσκολο, ακόμα και αν το θέλει, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να αποτύχει.
Αυτή στρατηγική τη προστατεύει από το φόβο της αλλά ταυτόχρονα δεν της
επιτρέπει να μάθει τι θα γινότανε αν έπαιρνε ένα ρίσκο και δοκίμαζε κάτι πιο
δύσκολο. Με αυτό το τρόπο συνεχίζει να πιστεύει πως δεν είναι αρκετά καλή
και τροφοδοτείται η χαμηλή της αυτοεκτίμηση. Αν όμως έπαιρνε το ρίσκο και
τα κατάφερνε μπορεί σιγά σιγά να μάθαινε πως ίσως είναι αρκετά καλή.
Οι πεποιθήσεις για τον εαυτό μας δεν είναι αντικειμενικές αλήθειες, είναι
νοητικά συμβάντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί συνήθως στη παιδική μας
ηλικία μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι σαν να φοράμε γυαλιά ηλίου και
να βλέπουμε τους εαυτούς μας μόνο μέσα από το συγκεκριμένο φίλτρο. Οι
στρατηγικές επιβίωσης συνδέονται με τις πεποιθήσεις για τον εαυτό μας και
έχουν σκοπό να μας προστατεύσουν αλλά συνήθως έχουν και συνέπειες όπως
για παράδειγμα να μην μας δίνουν την ευκαιρία να μάθουμε αν οι φόβοι μας
τελικά είναι απλά φόβοι και τίποτα παραπάνω.
Οι στρατηγικές επιβίωσης θα διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Μπορεί να
αποφεύγετε τις στενές σχέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει το ρίσκο της
απόρριψης ή μπορεί να μη δείχνετε το πραγματικό σας εαυτό σε άλλους έτσι
ώστε να μην σας απορρίψουν ή να μην σας ασκήσουν κριτική ή ακόμα να είστε
τελειομανής για να αποφύγετε το ρίσκο της αποτυχίας. Για να προσδιορίσετε
τις στρατηγικές σας θα πρέπει να ξέρετε τους φόβους σας. Αν για παράδειγμα
ο φόβος σας είναι η απόρριψη από τρίτους αναρωτηθείτε τι κάνω ώστε να
μειωθεί το ρίσκο της απόρριψης; Ή τι κάνω για να με συμπαθούν οι άλλοι και
να με θέλουν; Συνήθως οι στρατηγικές έχουν την εξής μορφή Αν δεν δείξω τον
πραγματικό μου εαυτό τότε θα με συμπαθούν όλοι. Ή ακόμα Πρέπει πάντα να
μην εκφράζω τις ανάγκες μου. Γράψτε τις στρατηγικές σας σε ένα χαρτί.
Το επόμενο βήμα είναι να αναλογιστείτε τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε
στρατηγικής και να δείτε ποια υπερτερούν. Τι κερδίζετε και τι χάνετε με τη
συγκεκριμένη στρατηγική; Για παράδειγμα αν η στρατηγική σας είναι να μη
δείχνετε τον πραγματικό σας εαυτό τα θετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι
φοράτε μία μάσκα που νιώθετε πως σας προστατεύει και που σας κάνει να
νιώθετε μία σιγουριά. Τα αρνητικά ίσως να είναι ότι δεν δείχνετε ποτέ τον
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πραγματικό σας εαυτό και οι άλλοι συμπαθούν το προσωπείο αλλά όχι εσάς
πραγματικά. Επίσης ένα άλλο αρνητικό είναι πως δεν δίνετε την ευκαιρία στον
εαυτό σας να μάθει αν ο πραγματικός εαυτός σας είναι άξιος αγάπης με
αποτέλεσμα να συνεχίζετε να πιστεύετε ότι δεν αξίζει αγάπη.
Αν καταλήξετε ότι τα αρνητικά είναι περισσότερα μπορείτε να δημιουργήσετε
καινούργιους κανόνες ζωής και να αρχίσετε να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με
τους καινούργιους κανόνες. Ο καινούργιος κανόνας για το παράδειγμα που
αναφέραμε μπορεί να είναι Μπορώ να αρχίσω να δείχνω τον εαυτό μου σιγά
σιγά σε άλλα άτομα, μπορεί να μην αρέσει σε όλους αλλά σε κάποιους ίσως να
αρέσει. Το επόμενο βήμα είναι να αξιολογήσετε το καινούργιο σας κανόνα. Για
παράδειγμα αν πριν δεν λέγατε ποτέ στους άλλους τι προτιμάτε να φάτε ή τι
ταινία θέλετε να δείτε στο σινεμά μπορεί να αρχίσετε σιγά σιγά να δείχνετε τις
προτιμήσεις σας και να δείτε τις αντιδράσεις τους. Σιγά σιγά μπορείτε να
μοιράζεστε πιο προσωπικά πράγματα με τρίτους.
Σημαντική σημείωση είναι πως οι άλλοι άνθρωποι σας έχουν συνηθίσει με ένα
συγκεκριμένο τρόπο και μπορεί να δείτε θετικές και αρνητικές αντιδράσεις ως
αποτέλεσμα των αλλαγών που θα κάνετε στη συμπεριφορά σας. Να είστε
προετοιμασμένοι για τα θετικά και τα αρνητικά.

8. Αμφισβητήστε τις πεποιθήσεις σας και αντιμετωπίστε τους
φόβους σας
Αυτό είναι και το πιο δύσκολο βήμα. Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της
χαμηλής αυτοεκτίμησης κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Οι πεποιθήσεις για τον
εαυτό σας θα αλλάξουν σιγά σιγά καθώς αντιμετωπίζετε τους φόβους σας και
υιοθετήσετε καινούργιες στρατηγικές επιβίωσης. Μην προσπαθήσετε να
έρθετε αντιμέτωποι με όλους τους φόβους σας απότομα γιατί τα επίπεδα του
άγχους σας θα είναι τόσο υψηλά που θα σας κατακλύσουν και υπάρχει ο
κίνδυνος αυτό να σας αποτρέψει από να κάνετε αλλαγές. Αντιμετωπίστε τους
φόβους σας σιγά σιγά. Καταρχάς θα πρέπει να ορίσετε ένα στόχο. Στο
παράδειγμα της Μαρίας ο στόχος μπορεί να είναι να γίνει ζωγράφος. Το να
πάει σε μία σχολή ζωγραφικής η Μαρία θα φέρει στο προσκήνιο όλους τους
φόβους δηλαδή το φόβο της αποτυχίας, το φόβο της κριτικής από τρίτους. Η
Μαρία θα μπορούσε να ξεκινήσει με το να ζωγραφίζει μόνη της στο σπίτι. Μετά
θα μπορούσε ίσως να δείξει σε ένα πολύ κοντινό της άτομο μία ζωγραφιά της.
Ίσως πιο μετά να μπορούσε να γραφτεί σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο. Το
επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι να γραφτεί σε ένα σεμινάριο ζωγραφικής
αρχάριων δια ζώσης, μέχρι να φτάσει σιγά σιγά το στόχο της να γραφτεί σε
ένα πρόγραμμα ζωγραφικής για επαγγελματίες. Η ίδια τακτική μπορεί να
ακολουθηθεί για οποιοδήποτε φόβο.
Υπάρχει η περίπτωση και το ρίσκο κάποιοι από τους φόβους σας να
επιβεβαιωθούν. Στη περίπτωση της Μαρίας για παράδειγμα υπάρχει η
περίπτωση ο φίλος της που θα του δείξει τη ζωγραφιά της να της πει ότι δεν
του αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως η ζωγραφιά δεν είναι ωραία ή
ότι η Μαρία δεν θα γίνει πολύ καλή ζωγράφος. Υπάρχουν πολλοί και διάσημοι
ζωγράφοι που αναγνωρίστηκαν μετά το θάνατο τους. Επίσης συνήθως δεν
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αναγνωρίζονται όλα τα έργα των ζωγράφων ως αριστουργήματα, καθώς
κάποια είναι πιο αγαπητά στο κόσμο. Επίσης ο κάθε ζωγράφος εξελίσσεται
καθώς μεγαλώνει, το πρώτο έργο μπορεί να μη είναι το ίδιο καλό με το εικοστό
έργο. Στη περίπτωση λοιπόν που ο φίλος της Μαρίας της πει πως δεν είναι
καλό το έργο υπάρχει ο κίνδυνος η Μαρία να σταματήσει να ζωγραφίζει. Σε
αυτή τη περίπτωση η Μαρία θα ήταν καλό να συνεχίσει να ζωγραφίζει ή να
δείξει το έργο της σε κάποιο άλλο άτομο. Ή θα μπορούσε να δημοσιεύσει
ανώνυμα τη ζωγραφιά της σε κάποιο blog ζωγραφικής και να δει πως θα
αντιδράσει ο κόσμος στη ζωγραφιά της. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε
ότι το αν μία ζωγραφιά είναι καλή ή αν το αν εσείς είστε καλός σε κάτι είναι και
υποκειμενικό. Επίσης αν η Μαρία γίνει μία διάσημη ζωγράφος δεν σημαίνει
πως θα αρέσουν τα έργα της σε όλους τους ανθρώπους και αν δεν αρέσουν τα
έργα της Μαρίας σε όλους δεν σημαίνει πως δεν είναι και αρκετά καλή
ζωγράφος. Αν αποφασίσετε να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας και έρθετε
αντιμέτωποι με αρνητικά αποτελέσματα είναι σημαντικό να εξετάσετε ποιοι
άλλοι παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με το αρνητικό αποτέλεσμα, το
αρνητικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητα πως έχει σχέση με εσάς. Στο
παράδειγμα της Μαρίας, μπορεί του φίλου της να μη του αρέσει το
συγκεκριμένο στιλ ζωγραφικής. Προσπαθήστε να σκεφτείτε παράγοντες εκτός
του εαυτού σας.
Άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι ο στόχος να αρχίσετε να ανοίγεστε σε άλλους
ανθρώπους και να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό. Υπάρχει περίπτωση να
μην αρέσει σε κάποιους ανθρώπους ο εαυτός σας, δυστυχώς έτσι είναι η ζωή
και δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός είναι ο εαυτός σας ή η προσωπικότητα
σας. Δυστυχώς δεν θα αρέσουμε σε όλους αλλά σίγουρα θα αρέσουμε σε
κάποιους. Εδώ θα πρέπει να αναλογιστείτε αν αξίζει παραπάνω η αποδοχή που
θα νιώσετε από κάποιους αλλά όχι από όλους ή αν αξίζει παραπάνω η
αποφυγή της απόρριψης αλλά και η έλλειψη αποδοχής από κάποιους. Με λίγα
λόγια τι είναι καλύτερο να μη νιώσω την απόρριψη αλλά να μη με αποδεχτεί
κανείς πραγματικά έτσι όπως είμαι ή να νιώσω την απόρριψη αλλά να με
αποδεχτούν έτσι όπως είμαι κάποιοι; Μόνο εσείς μπορείτε να απαντήσετε
αυτή την ερώτηση.
Το ρίσκο να βγουν οι φόβοι σας αληθινοί υπάρχει και μπορεί να χρειαστεί να
έρθετε αντιμέτωποι με αυτή τη πραγματικότητα. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη
του να έρθετε αντιμέτωποι με καινούργιες αλήθειες και πραγματικότητες και
να μάθετε πράγματα όχι μόνο για τον εαυτό σας αλλά και για τους άλλους. Το
ταξίδι της αυτογνωσίας και της εξέλιξης φέρνει εμπόδια και δυσκολίες αλλά
ταυτόχρονα όμως φέρνει και δώρα αναπάντεχα που δεν μπορείτε καν να
φανταστείτε.
Αυτό το βήμα χρειάζεται θάρρος και κουράγιο. Δεν θα είναι εύκολο να
αντιμετωπίσετε τους φόβους σας και μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με
διάφορα εμπόδια. Μέρος της συμπόνιας είναι και το κουράγιο καθώς και η
δέσμευση μας να απαλύνουμε τον πόνο μας. Αν βρείτε αυτό το βήμα δύσκολο,
δεν είστε μόνοι σε αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι το βρίσκουν πολύ δύσκολο.
Μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια εδώ και το συμπονετικό δώρο στον εαυτό σας
μπορεί να είναι το να ζητήσετε τη καθοδήγηση ειδικού. Αυτό το βήμα δεν
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δείχνει αδυναμία αλλά δύναμη και κουράγιο καθώς και δέσμευση στην
προσωπική εξέλιξη του εαυτού σας.

9. Αν θέλετε να εξελιχθείτε προσωπικά αλλά και επαγγελματικά να
το κάνετε
Ως άνθρωποι δεν είμαστε στατικοί, εξελισσόμαστε καθώς μεγαλώνουμε,
ωριμάζουμε και επαναπροσδιορίζουμε τους εαυτούς μας, τις σχέσεις μας με
άλλους ακόμα και τη πραγματικότητα μας. Ποτέ δεν είναι αργά να εξελιχτούμε,
να μάθουμε καινούργια πράγματα και να αποκτήσουμε καινούργια
ενδιαφέροντα. Η Μαρία για παράδειγμα δεν πήγε στο πανεπιστήμιο γιατί
πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Ακόμα και σε μεγαλύτερη
ηλικία μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που
πάντα θέλατε να κάνετε αλλά ο φόβος σας σταματούσε. Δεν είναι ποτέ αργά να
κάνετε αυτά που θέλετε. Ίσως να είναι κάποιο χόμπι, σπουδές, αλλαγή
καριέρας ή οτιδήποτε που θα θέλατε να αλλάξει στη ζωή σας. Μπορεί ακόμα να
είναι μία πτυχή του εαυτού σας που έχετε αφήσει ανεκμετάλλευτη. Τολμήστε
και ο φόβος σιγά σιγά θα ελαττωθεί και μπορεί να έρθουν και καινούργια
αναπάντεχα συναισθήματα χαράς, ευτυχίας και ικανοποίησης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Paul Gilbert και το Compassionate Mind
Foundation που μας έδωσε την άδεια να παρουσιάσουμε κάποιες αρχές
της Θεραπείας Εστιασμένη στη Συμπόνια (Compassion Focused
Therapy).
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