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Poćwicz i zacznij odróżniać:
 

1. To co czujesz od tego za kogo się uważasz (np. jestem rozczarowana
tym jak szyję - jestem marną krawcową)

 
2. Co czujesz, od tego jak twoim zdaniem inni Cię traktują (np. czuję się

zniechęcona - czuję, że dla pracowników jestem nieważna).
 

3. To, co czujesz, od tego jak Twoim zdaniem inni Cię oceniają (np. jest mi
przykro - czuję się nieistotna)

Poniżej znajdziesz przykłady słów, w których zamiast opisu uczuć
zawarta jest interpretacja cudzych zachowań oraz opis naszych myśli o

tym co czujemy.
 

Czuję, że jestem...
 

ignorowana/ lekceważona/ manipulowana/ nabrana/ naciskana/
napastowana/ niechciana/ niedoceniona/ niedostrzegana/ niesłuchana/

nieważna/ niewspierana/ niewysłuchana/ niezrozumiana/ obwiniana/
odtrącona/ okłamana/ opuszczona/ osaczona/ oszukana/ podejrzewana/

pogardzana/ pominięta/ przeciążona/ przepracowana/ przytłoczona/
sprowokowana/ stłamszona/ uciemiężona/ upokorzona/ wciągnięta/

wykorzystana/ wystawiona/ wyzyskana/ zagrożona/ zakrzyczana/
zaniedbana/ zawiedziona/ zdradzona/ zmanipulowana/ zmuszana/
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Wyobraź sobie, sytuację, w której wszystkie Twoje aktualne
potrzeby zostały zaspokojone. Zaznacz kolorem, które z

poniższych uczuć Ci towarzyszą?

beztroska/ duma/ energia/ entuzjazm/ miłość/
łagodność/ namiętność/ natchnienie/ oczarowanie/

odprężenie/ odwaga/ olśnienie/ opanowanie/
optymizm/ orzeźwienie/ otwarcie/ ożywienie/ nadzieja/

radość/ spokój/ wigor/ pewność siebie/ pobudzenie/
podekscytowanie/ podniecenie/ pogodna ducha/

pokrzepienie/ poruszenie/ przejęcie/ radość/
rozanielenie/ rozbawienie/ rozbudzenie/ rozczulenie/

rozlunienie/ rozpromienienie/ rozradowanie/
rozrzewnienie/ skoncentrowanie/ skupienie/

spełnienie/ spokój/ swoboda/ szczęście/ sytość/
śmiałość/ ufność/ ukojenie/ ukontentowanie/

uniesienie/ uradowanie/ urzeczenie/
usatysfakcjonowanie/ uskrzydlenie/ uszczęśliwienie/
wdzięczność/ wyciszenie/ wypoczęcie/ wyzwolenie/

wzruszenie/ zaabsorbowanie/ zaangażowanie/
zachęcenie/ zachwycenie/ zaciekawienie/ zadowolenie/

zadurzenie/ zadziwienie/ zafascynowanie/
zainspirowanie/ zainteresowanie/ zaintrygowanie/

zakochanie /zaskoczenie/ zaspokojenie/ zauroczenie/
zdumienie/ zdziwienie/ zmobilizowanie/ zrelaksowanie/

życzliwość /
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A teraz odwrotnie. Wyobraź sobie, że aktualnie Twoje
potrzeby nie są zaspokojone, co czujesz?

 
 

apatia/ bezbronność/ bezradność/ bezsilność/ bierność/
głód/ markotność/ napięcie/ niechęć/ zniecierpliwienie/

niemrawość/ nienasycenie/ niepewność/
niepocieszenie/niepokój/ brak szczęścia/ smutek/
nieufność/ niezadowolenie/ niezainteresowanie/

niezaspokojenie/ niezdecydowanie/ obojętność/ oburzenie/
ociężałość/ odrętwienie/ ogłuszenie/ onieśmielenie/

osłabienie/ osowiałość/ ospałość/ oszołomienie/ otępienie/
pesymizm/ podejrzliwość/ podminowanie/ podniecenie/

podrażnienie/ poirytowanie/ przejęcie/ przemęczenie/
przerażenie/ przestraszenie/ przybicie/ przygaszenie/

przygnębienie/ przytłoczenie/ rozbicie/ rozczarowanie/
rozdrażnienie/ rozdygotanie/ rozgniewanie/ rozgoryczenie/

rozjuszenie/ rozklejenie/ rozleniwienie/ rozsierdzenie/
rozsrożenie/ roztrzęsienie/ rozwścieczenie/ rozzłoszczenie/

rozżalenie/ samotność/ sceptycyzm/ senność/ frustracja/
skonsternowanie/ skrępowanie/ panika/ speszenie/ spięcie/
stęsknienie/ strapienie/ trema/ troska/ trwoga/ udręczenie/

wstrząs/ wściekłość/ wyczerpanie/ głód/ strach/ wzburzenie/
zacietrzewienie/ zafrasowanie/ zagniewanie/ zagubienie/

zakłopotanie/ zalęknieni/ załamanie/ zaniepokojenie/
zaskoczenie/ zasmucenie/ zaszokowanie/ zawód/

zawstydzenie/ zażenowanie/ bunt/ zdegustowanie/
zdenerwowanie/ desperacja/ zdezorientowanie/

zdystansowanie/ zdziwienie/ zestresowanie/ poirytowanie/
zmartwienie/ zmęczenie/ zniechęcenie/ zniecierpliwienie/

zniesmaczenie/ znudzenie/ znużenie/ zobojętnienie/
zrażenie/rozpacz/ zszokowanie/
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