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UCZUCIA
Odróżnij swoje uczucia od tego za kogo się uważasz.
Odróżnij swoje uczucia od tego jak Twoim zdaniem

inni Cię traktują i oceniają.
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Nie patrzy Ci w oczy podczas rozmowy,
nie odpisuje na maila,
nie polajkował Twojego posta.

Czy wiesz, że istnieje coś takiego jak uczucia rzekome? 
Według dr. Rosenberga* słowa, którymi wyrażane są uczucia, należy
odróżnić od tzw. uczuć rzekomych.
 Są nimi słowa i zdania opisujące myśli, oceny, wyobrażenia i interpretacje.
Brzmi dziwnie i zagmatwanie. Już tłumaczę. 

Zdarza się, że mówimy "czuję, że.." ale tak naprawdę nie wyrażamy
prawdziwych uczuć z serca tylko to, co o nich myślimy. Zauważ, że gdy
mówisz "czuję się jak kretynka" -zaznaczasz słowem jak co myślisz, że
czujesz, a nie co naprawdę czujesz. Rozumiesz? Uczucia nie są jasno
wyrażane, gdy po słowie czuć następują słówka: że, jakby, jak.

Aby uniknąć nieporozumienia dr Marshall Rosenberg proponuje używanie
słów, które opisują uczucia płynące z ciała, oraz słów opisujących nasze
zaspokojone lub niezaspokojone potrzeby. Jeśli mówimy "czuję, że..."
często wierzymy, że są to nasze emocje rzeczywiste. Najprościej rzecz
ujmując: uczucia rzekome to nasze myśli, które na pierwszy rzut oka
wydają być się naszymi emocjami. 
Jeśli pomyślisz, że czujesz się ignorowana zapytaj siebie po czym tak
naprawdę to stwierdzasz. Jakie zachowanie sprawiły, że tak się poczułaś?
Na przykład: 

Trochę teorii:

*Marshall B. Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy, był
nauczycielem z powołania, działaczem na rzecz pokoju.
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Jednak czy naprawdę on Cię ignoruje, czy może mieć inne powody
takiego zachowania? 
Oddziel te syntetyczne zachowania od Twojej interpretacji. Wychodzi na
to, że to co uznajesz za swoje uczucie jest tak naprawdę oceną
zachowania drugiej osoby, z przypisaniem jej pewnych intencji. 

Jak rozpoznać uczucia uczucia prawdziwe/ z ciała?
Gdy nie odbiera telefonu, nie odpisuje, nie lajkuje czujesz np. złość,
niepokój, smutek, niepewność. 
To są właśnie emocje prawdziwe, które sygnalizują co w Tobie żyje, a nie
jak oceniasz zachowanie. 
Najtrudniej jest odróżnić uczucia rzekome od prawdziwych w sytuacjach
konfliktowych tzw. gorących, kiedy nie mamy czasu na zastanowienie się
i przyjrzenie się swoim emocjom. Jeśli jest to możliwe poproś o pauzę dla
dobra obu stron. Zdarzy się, że rozmówca nie da Ci czasu. 

Mnie spotkała wiele razy odmowa na hasło: przerwa. Wynikało to z
rozgrywek i chęci przewagi. Czasem więc jest to celowe działanie
szakala*, by nie dać Ci czasu i wykorzystać Twoje emocje przeciwko
Tobie. 

Spróbuj unikać słów czuję, że zamiast tego powiedz jestem.
czuję się ignorowana - jestem ignorowana
czuję się smutna - jestem smutna, czuję smutek
Widzisz różnicę? W pierwszym przypadku zmiana sformułowania
zmieniła sens wypowiedzi w drugiej zachowała. W przypadku uczuć
prawdziwych sens zostanie zachowany. 

Trochę teorii:

*Szakal i żyrafa to nie metafory ludzi, a styli
komunikacyjnych, które oni przyjmują.
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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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