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TO ΠΡΟΦΙΛΤΟΥΣΩΤΗΡΑ

Ανn αυτοθυσίαείναιTponosCoinsγιασένα: · Δεν εκφράζεις
ποτέτις ανάγκεςσον.Ακόμηκι αν θέλεις κάτι,θα εκφράστείς
έμμεσα. · Πίσω από την αυτοθυσία συνήθως κρύβονται
κάποια δευτερογενήοφέλη:Ίσως νιώθεις υπερήφανηπου
φροντίζειςτους άλλους,που είσαι καλή και ενάρετη, που
έτσι θα γίνεις περισσότερο αγαπητή.Σίγουρα κάτι κερδίζεις,
αλλά όταν αυτήη τάση γίνεται υπερβολική,δεν μένει
τίποτα για σένα: ούτε χρόνος, ούτε ενέργεια. · Οι άλλοι
συνηθίζουν- και συμπεριφέρονται μετά σαν κακομαθημένοι. ·
Πολλέςφορές νιώθεις ότι δεν περιμένεις κανένα
αντάλλαγμα. Αλλά, όταν τελικά βλέπεις στην πράξη ότι
οι άλλοι δεν ανταποδίδουν εξίσου, νιώθεις αγανάκτηση.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουνανάγκες και το δικαίωμααυτές οι
ανάγκες να καλύπτονται.Και όταν λέμε όλοι, εννοούμεκι
εσύ.Αν έχεις το σχήματης αυτοθυσίας,μπορεί να νομίζεις
ότιείσαιπιοδυνατήαπότουςάλλους,όμωςείναιπολύπιθανό
να έχεις μανίανα φρόντιζειςτουςγύρω επειδήέχειςυποστεi
συναισθηματικήστέρηση:έχεις μάθει από μικρήηλικίανα
θυσιάζειςτονεαυτόσου,καιπροφανώς δεν κατάφερες έτσι
να καλτίψειςτις δικές σου ανάγκες. Άρα, είναι πιθανόν να
είσαιτόσοστερημένηόσοκαι οιπερισσότεροιαπό τους «πιο
αδύναμους»που τρέχειςνα βοηθήσεις.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣΝΑΚΑΝΕΙΣ ·

Ανασχολείσαιμεόλουςκαι ελάχιστοιμαζίσου,ανπροσφέρεις
χρόνο,χρήματα,υπομονή,βοήθειακαι οι άλλοιαπλώς
παίρνουν αλλά δεν δίνουν,αν έχεις συντροφικήσχέση με
αλκοολικόή χρήστηουσιών,ίσως έχεις σχήμααυτοθυσίας.
Σύμφωνα μετη θεραπεία σχημάτων,η αυτοθυσίαείναι ένα
σχήμαπου δημιουργείταιστηνπαιδικήηλικία.Μιλώνταςμε
κάποιονειδικόψυχοθεραπευτήθεραπείαςσχημάτων,μπορεί
να ανακαλύψειςότιπίσωαπό αυτόπου εσύνομίζεις«αρετή»,
α έχεις προσέξειότιπολλοίάνθρωποι είναι
κρύβεταιένα παιδίπου έχει ακάλυπτεςανάγκες.Ή μπορεί
να κρύβεταικαι η αίσθησηότιδεναξίζειςκαιτόσο. · Λάβε
μαγνήτεςπροβληματικώνατόμων.Σε πολλές
περιπτώσεις,το παραδέχονται και οι ίδιοι:
υπόψησουότιτις περισσότερεςφορές έχειςυπερβολικήαίσθηση
«Εγώ πάντα με προβληματικούςμπλέκω».
ευθυλης,πουφτάνεισταόριατουπαραλόγου. 'Οταν
·
βοηθάςυπερβολικά,δεν δίνειςτην ευκαιρίαστονάλλοννα
Η αυτοθυσία είναι ένα σύνδρομοπου το συναντάεικανείς
συχνά. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που η αυτοθυσία
βοηθήσειτονεαυτότουή νακινητοποιηθείμεκάποιοντρόπο
ξέφευγε i τόσο πολύ, ώστε ξεχνάμε τις δικε'ς μας ανάγκες
γιαναβρεθείσεκαλύτερηκατάσταση. ·Δοκίμασενα κάνεις
ένανκατάλογομετο τι προσφέρεις εσύστουςάλλουςκαι τι
και βάζουμεπάντα πρώτα τις ανάγκες tow άλλων,ακόμηκι
σου προσφέρουν εσένα. · Βρες έναν τρόπο να εκφράζεις
αν είναι υπερβολικές.Δυστυχώς,η υπερβολικήαυτοθυσία
τις επιθυμίεςσου άμεσα. · Μόλιςδεις ότι έλκεσαιερωτικά
είναι τρόπος ζωής. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του
υγιούς αλτρουισμού,του ενδιαφέροντος για τους άλλους
από αδύναμους,στερημένους,ναρκομανείς,καταθλιπτικούς
και της ευγένειας της προσφοράς, από την παθολογική
κ.λπ.,σκέψουτο λίγο παραπάνω.
Διάβασε:1.Jeffrey Ε. Young, Janet S. KJosko,Marjorie Ε.
αυτοθυσία. Συνήθως πίσω από την αυτοθυσία υπάρχει
ένας γονέας αδύναμος, άρρωστος, στερημένος, αβοήθητος, Weishaar, «Θεραπεία Σχημάτων», μτφρ. Φάνης Λέκκας,
εκδόσεις Πατάκη (με κεφάλαιο για την αυτοθυσία). 2.
ανώριμος ή καταθλιπτικός. Και ένα παιδί που, κάπως
Jeffrey Ε. Young,Janet S. KJosko,«Ανακαλύπτονταςξανά
έτσι, αποφάσισε να στηρίξει το γονιό του και έμαθε να
τη ζωή σας», μτφρ. Μαρία Χήρα, εκδόσεις Πατάκη. X
θυσιάζεται για τους άλλους.
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